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ِءدبــــــلا  بر اـي َتنأا
ُتاوـمــضسلاو َسضرألا َتضســضسأا

يـهو *كــْيَدي ُعــنــُضص يـــه
اـهـلـكو ىـقـبـت َتنأاو ُلوزــت
اهيوطـَتو *ِبوـثـلاـك ىـلـبـَت
َتنأا َتنأاو ُريغـتـتـف ِءادرـلاـك
نم ْنَمِلو *ىنفَت نل َكونضسو
نع ْسسِلجا طق َلاق ِةكئا

كَءادعأا َلعجأا ىـتـح يـنـي
اوـضسيـلأا *كـْيـَمَدقـل ًاـئـِطوــم
ًةـمِداـخ ًاـحاورأا مـهـُعـيـمـج
ِلـجأا نـم ِةـمدخـلــل ُلــَضسْرــُت
*سصا َنوـثِضس َنــيذــلا

يغضصُن نأا انيلع ُبجي كلذلف
دضشأا ًءاغضصإا ُهانعِمضس ام إا
*انِناهذأا نم َبَرضسي ــــئل
يتلا ُةمِلكلا ِتناك نإا اهنإاف
ٍةكِئم ِةنِضسلأا ىلع اهب َقِطُن
ٍةَيِضصعمو دعت لكو تتَبث دــق
ُتِلفُن َفيكف *ًلدع ًءازج َلان
ًاـضصـخ اـنـلـَمـهأا نإا ُنـحـن
هب َقـِطـُن دـق اذـهـك ًاـمـيـظـع
مـث ًلوأا برـلا ناــضسل ىــلــع
.هوعِمضس َنيذلا انل ُهَتبث

ءافصشلاو ةاناعملا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بيضصت ةديدضش ةنحم يه ةاناعملا

اًثادحأا نوهجاوي امدنع سصاخضشألا
ةاناـعـمـلا رـهـظـت .مـهـتـمـضس دّدهـت
اًكيضشو ناضسنإلا رامد نوكي امدنع
لاوز نيح ىلإا ةاناعملا هذه رمتضستو

داعتـضسـُت نأا ىـلإا وأا لـحـنلا رـطـخ
.ىرـخأا ةـقـيرـطـب ناــضسنإلا ُةــمــضس
ربـكـت ةاـناـعـمـلا

تحـبـضصأا اـمـّلــك
داــعــبأا لاـــطـــت
:ةعبرألا ناضسنإلا
ّيدضسجـلا دعــبــلا

ّيـضسفـنـلا دعـبـلاو
يحورلا  دعـبـلاو
دــــــــعـــــــبــــــلاو
 .ّيـعامـــــتــــجلا

نأا ّدـــــــب ل
يذـلا جوـلـفــمــلا

يف هتّضصق تدرو
ًةاناعـم هـجاوـي ناـك موـيـلا لـيـجـنإا

ام ّيدضسجلا ديعضصلا ىلع وهف .ةريبك
ىلإا جاتحاو كارحلا عـيـطـتـضسي ناـك
ىلإا هومّدقيو هولمحيل لاجر ةعبرأا
هّنأا ّدب ل ّيدضسجلا سضرملا اذه .ّبرلا
مل هّنأل ايضسفن اًطابحإا جولفملل بّبضس
ديعضصلا ىلع اّمأا .هضضرمل اًجع دجي
نأا ردقي ناـك اـم وـهـف ّيـعاـمـتـجلا
ةّيعامــــتجلا تاـــقـــعلاب موــقــي
يقاب اهضشيعي ناك يتلا اهتابلطتمو
ردقي مل هّنإا ىّتح ،ءاّحضصألا سسانلا
يقاب لثم عوضسي بّرلا ىلإا برتقي نأا
ناـك يذـلا هـضضرــم ببــضسب سساــّنــلا
باتكلا ّنأا ىقبي .فوقولا نم هعنمي

هعضضو نع رمأا ّيأا ركذي مل سسّدقملا
.هاياطخ هل رفغ هللا ّنأا ىوضس ّيحورلا
اذه ّنأا ودبي نكل ،هاـياـطـخ اـّنـم ّلـكـل
نيذلاو وه ريبك ناميإاب عّتمت لجرلا

نوبقني مهلعج نامـيإلا اذـه ،هوـلـمـح
.عوضسي ّبرلا مامأا ريرضسلا اوّلديل فقضسلا

هتاناعم هيدل اّنم ك ّنأا دّكؤوملا نم
اههجوأا سضعب يف هبضشت دق ،ةضصاّخلا

ةاـــــــناـعملا ّنكل .جولفملا اذه ةاناعم
لـك اـهرـبـتـخـي ةـقـيرـطـب اـّنــم
اهّنأل ةفـلـتـخـم
اًرـــــمأا تضسيـــــل
همـهـفـن اًدّدحـم
.طـقـف اـنـلـقـعـب
:تراكيد لوـقـي
اًذإا رّـكــفأا اـــنأا>
،<دوــجوــم اــنأا
هذــــه ّنــــكـــــل
ل ةــلوـــقـــمـــلا
ديدحتـل يـفـكـت

وه لقعلا ناك نإاو ،ناضسنإلا وه ام
ام اًبلاغ ناضسنإلا ّ .ناضسنإلا نم ءزج
هللا عم هتقع لخ نم هتاذ فضشتكي
اّنم دحاو لك .هتاذ عمو بيرقلا عمو
هيدل ،هضسيضساحأاو سصاخلا هدضسج هيدل
هـيدل ،هـتاداـعو هـعـبـطو هـتـّيــضصخــضش
،ةّيفاقثلا هتّيفلخو هتلـئاـعو هـيـضضاـم
هــلاــمآاو هــلــمــعو هـــبـــهاوـــم هـــيدل
ةّيحورلا هتاـيـح هـيدل ،ةـّيـلـبـقـتـضسمـلا
دق ٍرمأا ةجيتن يه ةاناعملا .ةضصاخلا
عم ناضسنإلا تاقع هجوأا دحأا بيضصي
نكل ،بيرقلا عم وأا هللا عم وأا هضسفن
هـتاـناـعـم لـعـجـت ناـضسنإا لــك ةدارــف

ضصاــخ ّيأا ةاـناـعـم نـع ةـفـلـتـخـمو ةـّ

6102 /31 ددعلا
راذآا72 دحألا

موصصلا نم اثلا دحألا

سساملاب سسويروغيرغ سسيدقلا دحأا
ةنورطم ةديهصشلا ةرابلا انمأا راكذت

اثلا نحللا
رصشاعلا رَحَصسلا ليإا



 .ةايحلا ىلإا توملا نم اًربعم
مهفن انلعجي هعأا درو ام نإا

ىلإا جولـفـمـلا رـضضحُأا اـمدنـع اذاـمـل
هاـياـطـخ ًلّوأا هـل رـفـغ عوـضسي ّبرـلا
ىضضرمـلا تلاـح مـظـعـم يـف اـمـك)
ّبرلا دارأا دقل .(برلا مهافضش نيذلا
يأا ةاـناــعــم ّلــك ببــضس يــفــضشي نأا
ىلع طقـف ّبرـلا زـّكر وـل .ةـئـيـطـخـلا
ةجيتنلا جلاع ناكـل سضرـمـلا ءاـفـضش
.ةاناعمو ملأا ّلـك ببـضس جـلاـعـي مـلو
ناك جولفملا سضرم ّنأا ينعي ل اذه
مهفت ةضسينكـلا ّنأل ،هاـياـطـخ ببـضسب
ةئيطخلا ةلاحـل ةـجـيـتـنـك سضرـمـلا
ةطبترم نوكت نأا نود ماع لكضشب
:ًةرضشابم سضيرملا سصخضشلا ةئيطخب
دلو ىـتـح هاوـبأا مأا اذـه أاـطـخأا نـم>
لو أاطخأا اذه ل :عوضسي باجأا ؟ىمعا
ل ةاناعملا ّنإا .(٣-٢ :9 وي) <هاوبأا
نمف ،ريبـكـلا مـلألا نـع طـقـف جـتـنـت
تقو يف اًريثك مألا مّلأاتت نأا نكمملا
ةريبك ًةاناعم ربتخت نأا نود ةدلولا

نمو .قوضشب اهدولوم رظتنت اهّنأل
اًريثك ناـضسنإلا يـناـعـي نأا نـكـمـمـلا
وأا هئابحأا عم هتقع روهدت ببضسب
.ّيدضسج ملأاب رعضشي نأا نود هللا عم
ّلإا عيطتضسي ل ّبحملا ناضسنإلا كلذك
:مـهـّبـحـي نـم ةاـناــعــم كراــضشي نأا
اوـلـمـح نــيذــلا ةــعــبرألا لاــجرــلا
عفادب هتاناـعـم هوـكراـضش جوـلـفـمـلا

تناع هـلإلا ةدلاو كلذـك ،مـهـتـّبـحـم
ىلع اهنبا ملآا تنياع امدنع اًريثك
.بيلضصلا

رفغ نأا دعبو ،مويلا ليجنإا رخآا يف
ءافضش هحنم ،جولفملا اياطخ ّبرلا
ضضيأا دضسجــلا :هـتاذـب هـنـلـعأا ٍببـضسل اــً
ناطلضس هل رضشبلا نبا ّنأا اوملعت يكل>
رم) <اياطخلا رفغي نأا سضرألا ىلع
روظنم وه ام ءافضش ىتأا دقل .(٠١ :٢
وه ام ءافضش ىلع ليلدك دضسجلا يأا

لأا .ةّيناضسنإلا تاذلا يأا روظنم ريغ
ًةبوت ماـيألا هذـه يـف هـلـلا اـنـحـنـم
اياـطـخـلا نارـفـغ لاـنـنـف ةـحـلاـضص
ًـيـبـضس ةـعّوـنـتـمـلا اـنـملآا نوـكـتو
.سصخلا ىلإا انداضشرإلو انتيقنتل

ليإلا ــــــــــــــــ
 (٢١-١ :٢ سسقرم)
 لـخد ناــمزــلا كلذ

عمُضسو َموحاـنَرـْفـَكُعوضسي
تقوــلــلــف *ٍتيــب  هـــنأا
 هنإا ىتح نوثك َعمتجا
َلوح اـم لو ٌعـضضوـم ْدـُعـي
ضســـــَي باـــــبلا ناــــكو ُعــــَ
اوتأاف *ةملكلاب مهبطاـخـي
*ٌةعبرأاُهلِمحي ٍعلخ ِهيلإا

اوبقي نأا اوردقي  ذإاو
اوفـضشك عـما ببـضسل هـيـلإا
ام دعبو .ناك ثيح َفقضسلا
يذلا َرـيرـضسلا اوـلد ُهوـبـَقـَن
ًاـعـجـطـضضم ُعــلا ناــك
ُعوـضسي ىأار اـمـلـف *ِهـيـلــع
اي ِعلـخـمـلـل لاـق مـهـَناإا
*كاياطخكلٌةروفغمينُب
ِةـبـتـكـلا َنــِم ٌموــق ناــكو

 نورّكفي كانه ضسلاج
ُملكتي اذه ُلاب ام ْمِهِبولق
رِدقي نَم .فيدجتلاب اذكه
ُهللا لإا اـياـطا َرـِفـغـي ْنأا

ُعوضسي َملع تقوللف *ُهَدحو
اذكه نوركفي مهنأا هِحورب

 مهل لاقف مهِضسفنأا اذا
*مكبولق  اذهب نوركفت
َلاــــقــــُي نأا ُرــــضسيألا اــــم
ْنأا مأا كاياطخ كل ٌةروفـغم
كَريرضسْلِمحاو ْمـُق َلاــقــُي
اومَلعت يـكـل نكلو*ِسشماو
ٌناطـلـضس ُهـل رـضشبـلا َنـبا نأا

َرِفغي نأا سضرألا ىـــــلــــــع
كل *علخملل لاق اياطا
كَرـيرـضس ْلـِمـحاو ْمـُق لوـقأا

ماـقـف *كتــيــب إا بهذاو

لـيـبـضس ىـلـع اـناـك وـلو رـخآا ناـضسنإا
وأا هتاذ سضرـمـلا ناـهـجاوـي لاـثـمـلا
.اهتاذ ةلكضشملا

مّنرملا سسونامور سسيّدقلا انربخي
همينارت ىدحإا يف (سسداضسلا نرقلا)

هـبـيـلـضصب عوـضسي ّبرـلا ىـفـضش فـيـك
كلذ دري .ةحورجملا هتقيلخ هتومو
عوضسي ّبرلا نيب ثيدح ةروضص يف
ميرم هتدلاوو بيلضصلا ىلع قلعملا
لامتـحا عـيـطـتـضست ل يـتـلا ءارذـعـلا
ةاـناـعـمـلا هذـه يــف اــهــنــبا ةــيؤور
يّمأا اي دعب ًيلق يربضصأا> :ةبيهرلا

مـهـيّرـعأاـضس يـنـّنأا فـيـك نــيرــتــضسو
يذـلا ناـكـمـلا ىـلإا لـضصأاو بيـبـطــك
،اهجلاـعأاو مـهـحارـج هـيـف ئـبـتـخـت
ةنّيللا مهتجضسنأا ةبرحـلاـب عـطـقأاـضسو
روـضشقو (حارــجــلا نــع ةــجــتاــنــلا)

هعضضأاو ّلخـلا ذـخآاـضسو .مـهـتاـحارـج
ىـلـع (ةـّيـبـط ةّداـم) لوـقـعـلا لــثــم
راـبـضسمـب قـّقـحـتأا نأا دعـبو ،حرـجــلا
هـيـّطـغأاـضس ،حرـجـلا نـم رـيـماـضسمــلا
ةادأاك يبيلضص مدختضسأاـضسو ،يـئادرـب
نيلترت كّنإا ىتح ،يّمأا اي رـيـبـجـتـلـل
اي ،ةاناعملا تيغلأا كتاناعمب :مهفب
   .<يهلإاو ينبا

ىلع انتاناعم انّبر ىغلأا فيك
سسويطانغإا سسيّدقلا لوقي ؟بيلضصلا
ءلـمـب ْرـتـخــن مــل اذإا> :يــكاــطــنإلا
هملآا يف هلخ نم تومن نأا انتدارإا
هـتاـيـح نوـكـت ل ،(هـتاـناـعــم يــف)
نـع توـم وـه توـمـلا اذـه .<اــنــيــف
ةغللا يف <ةئيطخـلا> نإا .ةـئـيـطـخـلا
نأا ينعت ةـّيـكـيـضسـكـلا ةـّيـناـنوـيـلا
يمرن امدنع ةضصاخ) فدهلا ئطخن
يـف ناـضسنإلا لـضشف يــهــف ،(حــمرــلا
ةـئـيـطـخـلا ببـضسب .هـفده قـيــقــحــت
مــلاـــعــلا يـــف روــمألا فرـــحـــنـــت
رّثأاتيف ،ّيعيبطلا قوفـلاو ّيـعـيـبـطـلا

روــــمألا جـتـنـت .اـــهـب مـلاــعــلا لــك
سسانلا رّثأاتيف ،ةئيطخلا نع ةئّيضسلا
.ةاناعملا لضصحتو ،تاـئـّيـضسلا هذـهـب
ايرهوج ةاناعملاو ةئيطخلا طبترت
نكل ،امـهـنـع جـتـنـي يذـلا توـمـلاـب
هيلع حيضسمـلا راـضصتـناـب ادغ توـمـلا



َجرخو ُهَريرضس َلَمحو ِتقولل
َسشـِهد ىـتـح ِعـيـما َماـمأا

لئاق َهلـلا اودو مـهـلـك
.طق اذه َلثم انيأار ام

لمأات ــــــــــــ
تاّذلملل ملضستضسي يذلا نإا
ىلع عباق ًايضسفن جولفم وه
دقتعـم ،ةّذـلـلا ةـّب رـيرـضس
ةحار  نوكي اذكه هنأاب

هعانتقا دنـع نـكـل .ةـيدضسج
دنعو ةيليإلا حئاضصنلاب
،هاياطخ ىلع رفظي هفاعا

.سسفنلا للضش يوادي اذكهو
نم برلا إا لَمحُي اهدنع
،عّلالاثمىلع،ةعبرأالبق
ةـضصاا هـتـنوـنـيد :يـنـعأا
هاياطخـب هـفاعا ،هـضسفـنـل
داعتـبلاـب هدعو ،ةـقـباـضسلا

 اّرضش لك نـع لـبـقـتـضس،
.ميحرلا هللا إا هلاهتباو

ل ةـعـبرألا هذـه نـكــل
هللا إا انبّرقت نأا عيطتضست
ليزم فقضسلا سشبنن  نإا
داواو بالاو ديــمرــقــلا
ةبضسنـلاـب فـقـضسلا .ىرـخألا
نم لقاعـلا مـضسقـلا وـه اـنـل
دجوي ام ىمضسأا هنأل سسفنلا

داوم هيف مضسقلا اذه .اهيف
ةلـضص هـلو ،هـيـّطـغـت ةثـك
ءاوهألابوتايضضرألاب ةقيثو
فضشكنت اـمدنـع .ةـفـلـتا

نـــع لوزـــتو داوا هذــــه
ةـعـبرألا رـضصاـنـعـلا قـيرـط
اــهدنــع ،هــعأا ةروــكذا
هّجوتن نأا لعفلاب عيطتضسن
 عضضاوتن نأا يأا برلا إا
بقنو دجضسن نأا ،ةقيقا
لوضصا بلطنو برلا إا

.ءافضشلا ىلع هنم
لثم لضص ىتم نكل

امدنع ؟هذه ةبوتلا لامعأا

.هللا ىلع قلطملا اـهـلاـكـّتا ةـجـيـتـن
ةبوتلا ءانيم نم ةّيرضصملا تقلطنإا
ةـضصلا اـهؤوـلـم ةديدج ٍةاـيــح ىــلإا

نـع ًةـيـّلـخـتـم هـلـلا ىـلـع لاـكـّتإلاو
ةّيرحلا ىلع دامتعإلا نعو تابغرلا
.ةلطابلا

اّمإا .ٍقرتفم مامأا ةّيرضصملا تفقو
وأا ةئـيـطـخـلا ةاـيـح يـف رارـمـتـضسإلا
يـف .هـلـلا عـم ٍةاـيـحـلا يـف كوـلــضسلا
يـف اـهـضساـمـغــنإا ،لّوألا عــضضوــمــلا
ّرضشلل ٍكاردإا ّيأا اهنع بجح ةئيطخلا
يناثلا عضضوملا يف اّمأا .هتضشاع يذلا

نع ًةديعب هللا عم ًةايح تضشاع دقف
دضسجلا تافعضضل نعذت مل ذإا ةّداملا

تراـتـخإا .سشطـعو ٍعوـجو ٍبعـت نــم
ناك دقو هللا عم ةايحلا ةّيرضصملا
باب اهل حتف ذإا اهقلطنم عضضاوتلا
نكت مل عضضاوتلا اذه نودب .ةبوتلا
ةأارج اهل نوكتو اهـتـئـيـطـخ كردتـل
اـهـنـع داـعـتـبإلاو اـهــب فارــتــعإلا

.ةليذرلا لدب ةبوتلا ةضسراممو
دنع هضسفن ناضسنإلا دجي ام ًابلاغ

ةّيمويلا هـتاـيـح يـف قرـتـفـمـلا اذـه
قـيرـط ًاــمــلاــعو هءاــطــخأا ًاــكردم
ًابعضص ىقبي رايخلا ّنأا ّلإا .ةليضضفلا

عفاودلا .كلضسي قرطلا نم ّيأا لوح
عـفدت ةـّيـعاـمـتـجإلاو ةـّيداـضصتـقإلا
يـف عوـقوـلا ىـلإا ًاـناـيــحأا ناــضسنإلا

عفاودلا هذه ببضسب .ةئيطخلا تاّبطم
يف طوقضسلاب هضسفنل دحاولا حمضسي دق
دق ىرخأا ًانايحأا .ٍيعو نع ةئيطخلا
يف .ٍلهج نع ةئـيـطـخـلا يـف طـقـضسي
يف ٌطوقضس كاـنـه نـيـتـلاـحـلا اـتـلـك
نم ربكأا هللا ةمحر ّنأا ّلإا ،ةئيطخلا

اذه ىـعـضس اـم اذإا ناـضسنإلا ةـئـيـطـخ
ٍتلاح مامأا نحن ًاذإا .اهيلإا ريخألا

ناـضسنإلا حـمـضسي دق ثيـح ةـفـلـتـخـم
ةبوتلا ىلع ًكّتـم طوـقـضسلاـب هـتاذـل
نم قلطنـت ٌةـلاـح يـهو ،دعـب اـمـيـف
نم ل ةبوتلا وحن تاذلا ّبحو رّبكتلا
ل> ليق دقو .ةبوتلا وحن عضضاوتلا
برلا ناك نإاف <كهلإا برلا بّرجت
انمامأا لاجملا حتفي ل وهف ًاموحر

ـــــــــــــــــــــــــــ ميرم ةصسيدقلا
ةيرصصملا ــــــــــــــــــــــ

ةّيضسكذوثرألا ةضسينكـلا دـّيـعـت
ناضسين رهضش نم لّوألا يف ةضسّدقملا
دقو .ةـّيرــضصمــلا مــيرــم ةــضسيّدقــلــل

سسماخـلا دحألا ةـضسيـنـكـلا تضصـّضصخ
سسّدقـمـلا يـنـيــعــبرألا موــضصلا نــم
.ًاضضيأا ةضسيّدقلا هذه راكذت ةماقإل

اهّنأا ةضسيّدقلا هذه يف تفلملا
اـتـلـك يـفو نـيـتّرـم اـهـتاذ تمـلــضسأا
.ًاعم حورلاو دضسجلا تملضسأا نيتلاحلا

اهتاذ ةّيرضصملا تملضسأا اهبابضش يف
نكي مل .تابغرلاو تاوهضشلل ةّيلكلاب
.يقلخ لو يقخأا ل ٍعدار ّيأا اهيدل
،اهتاذب ةـضسيّدقـلا هذـه ترـبـخأا اـمـك
لاـكـضشأا يـف نـّنـفــتــت تناــك يــهــف
ٍداتعم ريغ وه ام ركتبتو ةئيطخلا

ىـلإا ةـضسيّدقـلا هذـه تثّدحـت .اــهــيــف
اهعّتمـت نـع اـهـتاـيـح ةرـيـضس بتاـك
ٍعاونأا راكتبا يف قـباـضسلا اـهـفـغـضشو
اذه .ًاقباضس ةفورعم ريغ ةـئـيـطـخـلـل
ةّيرحلل مضستضسإلا ةجيتن ىتأا هّلك
يتلا بئارغلاو تابـغرـلاو ةـفـّيزـمـلا
حمجت نيح ةـّيرـحـلا هذـه اـهـبـلـطـت
حـمـجـي يـتـلا ةـبرـعـلاـك حــبــضصتــل

.اهناضصح
ةّيرضصملا تملضسأا ىرخأا ٍةيحان نم

اـمـنـيـح قـلاـخـلـل ةـّيـلـكـلاـب اـهـتاذ
لاكّتإلاب ةفئازلا ةـّيرـحـلا تلدبـتـضسا

هلإلا ةدلاو تحضضأا .هلإلا ةدلاو ىلع
هذه اهيلإا رظنت يتلا ةلضصوبلا يه
دقل .هللا ىلإا اهيـعـضس يـف ةـئـطاـخـلا
قضسفلا ةايـح ةـئـطاـخـلا هذـه تكرـت
.لوهجملا وحن ًةـقـلـطـنـم روـجـفـلاو
نــم ثيــح ءارــحــضصلا ىــلإا تبـــهذ
اهّنأا ّلإا سشطعلا نم تومت نأا نكمملا
هـلـلا ىـلإا ةـّيـلـكـلاـب اـهـتاذ تمـلــضسأا
اهتايح تضشاعو هلإلا ةدلاو ةعافضشب
ملو رضش اهّضسمي مل .كضسنلاو ةبوتلاب
براـجـتـلا مـغر ،عوـجــلا نــم تمــت
كلذو ،اـهـتـهـجاو يــتــلا ةــيراــضضلا



اـنـتاوــهــضشل ناــنــعــلا قــلــطــن نأل
ىتم انّنأا نيدّكأاتمو اهل نيملضستضسم
انتبوت نوكتو بوتن نأا اننكمي انئضش
.هللا دنع ًةلوبقم

ىلع ةليذرلاو ةليضضفلا قرتفم دنع
ىلإا رظنيو طولب هّبضشتي نأا ناضسنإلا
ةايحلا ىلإا ،ةديدج ٍةايح ىلإا ،مامألا

نمؤوملا ىلع .هيلع لاكّتإلاب هللا عم
امّل يـتـلا طوـل ةأارـمإا نـم ظـعـّتـي نأا
قيتـعـلا ىـلإا يأا ،ءاروـلا ىـلإا ترـظـن
.ٍءيضش ّلك ترضسخ ،ةقباضسلا ةايحلاو
،ةـّيرـضصمـلا مـيرـم راـيـخ ناــك اذــه
ًةعضضاو تقلطنا اّمل ،طوـلـب هـّبـضشتـلا
ةدلاو تناكو اهينيع بضصن بيلضصلا
اذه .اهداـهـج يـف اـهـل ًاـنوـع هـلإلا
هيلإا انوعدي يتلا قيرطلا وه رايخلا
وه انأا> هتملك ىلإا انتضصنأا ام اذإا هللا
.<قيرطلا

ًانامز مايضصلا ةرـتـف تناـك اـّمـل
يتلا ةديدجلا ةايحلل ؤوّيهتلاو ةبوتلل
ءابآلا عضضو ،برلا ةمايقب انل تحنُم
ةضسيّدقـلا هذــــهـل ًاراـكذـت نوـضسيّدقـلا

يتلا ةبوـتـلاـف .سسماـخـلا دحألا يـف
نامز يف نمؤوملا اهليبضس يف دهاجي
نـم رــيــثــكــلا هــل بلــجــت ،موــضصلا
ءابآلا عضضو اذل .باعضصلاو براجتلا
نضسحلا داهجـلا اودهاـج نـم راـكذـت
داهجلاو كضسنـلا ناديـم يـف اوـبـعـتو
زفاحلاو لاثمـلا اوـنوـكـيـل يـحورـلا

هذه لخ .انتاداهج ةعباتم ىلع
ناطيضشلا لواحي ةّيحورلا ةرـيـضسمـلا

هدعـــبيو نمؤوـمـلا تـّتـضشي نأا ًادهاـج
وأا ةملظـلا ىـلإا هديـعـيـل ةـبوـتـلا نـع
نع بّرجملا ّكفني ل .اهيلإا هبذتجي
نم لانيـل ةدّدعـتـم ٍلـيـح مادخـتـضسا

فّثكت ةياغلا هذهـل .نـمؤوـمـلا داـهـج
يف ةماقملا تاولضصلا نم ةضسينكلا

هنـع نـمؤوـمـلا يـقـلـيـل ةرـتـفـلا هذـه
لوضسرلا ةّيضصو بضسح قيتعلا ريمخلا

اذه نكيل .ةايحلا ةّدج يف كلضسيو
اهكلضسيضس يتـلا ةـّكـضسلا وـه داـهـجـلا

وــــه ثيح هـتاـــــيـح يـف نـمؤوـمـلا

يأا هتنيدم إا عوضسي ءاج
اــعــلا إا ىــتأا اــمدنـــع
وه اذه اـعـلاو .ناـضسنإاـك
هـعادبإا نـم هـنأل هـتـضصاـخ
:انحوي يليإلا لوقي امك
ءاــــج هــــتــــضصاـــــخ إا>
امأاو .هلبـقـت  هـتـضصاـخو
مهاطعأاف هولبق نيذلا لك
دلوأا اوضصي نأا ًاـناـطـلـضس
<همضساب نونمؤوا يأا هللا
امدنع اذكه.(٢١-١:١١وي)
ىناـع يذـلا نـهذـلا دجـضسي
لاحلل عمضسي ٍناإاب للضشلا
،<ّيـنـب اــي> هوــعدي برــلا

نارــفــغـــلا هـــنـــم لّبقتيو
لب ،اذه طقف سسيل .ءافضشلاو
ةردقلا ىلع لضصحي ًاضضيأا
لمحيو سضهني هلع يتلا
ريرضسلا ،هفتك ىلع هريرضس
.هيلع ًايقلـتـضسم ناـك يذـلا
دضسا رــيرــضسلاــب يـــنـــعأا
يذلاو هب طبترا يداا
عضضاا نـهذـلا مـّمـتـي هـب
لامعأا ةيدضسا تاوـهـضشلـل
.ةئيطا

دوضسي ءافضشلا دعب نكل
،هدضشريو دضسا ىلع نهذلا

.هل ًاعضضاخ دضسا حبضصيف
قيرط نع نـهذـلا رـهـظـُيو
هلامعأاو ةبوتلا رامث دضسا

لك ىلع دوهضشلا نا ىتح
اـمدنـع هـلـلا نودـّج كلذ
ناك ًايـلـيإا موـيـلا نورـي
ناك ًلوضسر ،ًاراضشع سسمألاب
ناـك ًاـيــتوــهل ً،ادِهطضضم
يواـمـضسلا بآلا نـبا ،ًاــضصل
سشيـعـي سسمألاـب ناـك نــَم
.رـيزاـنا عـم فّرـضصتــيو
قـــقـــحـــي تئـــضش نإا هاف
يقتريو هبـلـق  دعاـضصم
مّدقتي ،د إا د نم
.لضضفألا وحن موي لك

 سساملاب سسويروغيرغ سسيدقلا

ٍلكـضشب ةـماـيـقـلا حرـف سشيـعـل وـعدم
.ّيموي

``````````````````````````````````` سسيدقلا لاوقأا نم
يئارلا سسويريفروب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رونلا وه ،حرفلا وه حيضسملا
وه حيـضسمـلا ،ةداـعـضسلاو يـقـيـقـحـلا
يه حيضسملا عم ةقـعـلاو .اـنؤواـجر
اهنإا ،سسامحو قضشعو ةبحم ةقع
هنإا .لكـلا وـه حـيـضسمـلا .يـهـلإا قوـضش

ل حيضسملا قضشع .انقضشع هنإا ،انبح
.حرفلا عبني هنم ،سصقني

هنإا ،تاذلاب حيضسملا وه حرفلا
نونج هنإا .رخآا ًاناضسنإا كلعجي حرف
كركضسُي ،حيـضسمـلا يـف نـكـلو يـحور
:دوواد لوق بضسحب ،يفاضصلا رمخلاك
كضسأاــكو يــضسأار نــهدلاـــب َتحضسم>
.(5 :٣٢ زـم) <رـمـخـلاـك يـنرـكـضست
ل ٍفاضص رمـخ وـه يـحورـلا رـمـخـلا

هبرضشت امدنعو ،ًادج يوق ،هيف سشغ
ةيطع وه يهلإلا ركضسلا اذه .كركضسُي
<بولقلا ءايـقـنأل> حـنـمـُي ،هـلـلا نـم
.(8 :5 ىتم)

اوعنضصإا ،نوعيطتضست ام ردق اوموضص
اوعتمتو ،تادجضسلا نم مـكـنـكـمأا اـم
نكلو .تاينارهضسلا نم نوؤواضشت امب
حرـــف اوـكـلـتــمإا .نــيــحرــف اوــنوــك
،دبألا ىـلإا مودي حرـف هـنإا ،حـيـضسمــلا

يذلا انبر حرف هنإا .ةيدبأا هتجهبو
جاـهـتـبلاو ديـكألا ءودهـلا يـطــعــي
هنإا .برطلا يلكلا رورضسلاو ئداهلا
نإا .حرـف لــك قوــفــي يذــلا حرــفــلا
ضسـُيو ديرـي حـيـضسمـلا ممعتي نأا يـف رـَ
.هب نونمؤوـمـلا يـنـتـغـي نأاو ،حرـفـلا
١) <ًماك مكحرف نوكي نأا> ىنمتأا
.(٤ :١ وي

ةر-صشن-لا ى-ل-ع ع--طإلاناكملاب
:تننإلا ةحفصص ىلع اًيعوبصسأا
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