
ةلاسسرلا ــــــــــــــــــ
(31-0٢ :٦ يناع)
َدعو ا َهللا نإا ُةوخإا اي

َمِشسقُي نأا نك  ذإا َميهربإا
مـشسقأا هـنـم ُمــظــعأا وــه ا
كـنـكِراـبُأل ًـئاـق *هـِشسفـنـب
*ًاثـكـت كـنرـثــكُأاو ًةــكرــب
*َدِعوا َلان ىنأات ذإا كاذو
ا َنومِشسقُي ُضساـنـلا اـمـنإاو
لك يشضقنتو مهنم ُمظعأا وه
شسـَقـلاـب مـهـنـيـب ٍةرـجاـششم ِمَ
َءاشش ا كلذـلـف *تيـبـثـتـلـل
ِدـِعوا َةـثَرَو َديزـي نأا ُهـلــلا
هـمزـع ِلو ِمدعـل ًاــناــيــب
شســَقــلاــب طــشسوــت ىـتـح *مـَ
نلوحتي ل ِنْيَرمأاب َلُشصحن
ُهـلـلا َفـِلـخــُي نأا ُنــك لو
ٍةيوق ٍةـيزـعـت ىـلـع اـمـهـيـف
إا اـنأاـجـتـلا نـيذـلا نـحــن
عوشضوا ِءاجرلاب ِكشسمتلا
اــنــل وــه يذــلا *اــنــماــمأا

ٍةـنـيـمأا ِضسفـنـلـل ٍةاــشسرــِمــك
ِلــخاد إا ُلــخدت ٍةــخــشسار
ُعوشسي َلَخد ُثيح *باجا

ىلع راشص دقو انل ٍقباشسك
َضسيـئر َقداـشصيـكـلـم ِةـبــتِر
.دبألا إا ٍةنهك

ــــــــــــــــــــــــــــــــ اّنحوي سسيّدقلا
يمّلسسلا ــــــــــــــــــ

موشصلا نم عبارلا دحألا يف
ىرـكذ ةـشسّدقـمـلا اـنـتـشسيـنـك مـيـقــت
،دئاع كلذو ،يمّلشسلا اّنحوي ضسيّدقلا
باتكلا يأا ،يدويرتلا باتك بشسحب
موـشصلا مَدـــِخ يـف مدخـتـشســُي يذــلا
ّنأا ىـلإا ،رـيـبـكـلا

مـّلـشسلا> هـباــتــك
أارـقـُي <هـلـلا ىــلإا

اذــه ةرــتــف يــف
،رـيـبـكـلا موـشصلا

نـم مـغرـلا ىـلـع
دّيعت ةشسينكلا ّنأا
نيثثـلا يـف هـل
.راذآا رــهــشش نـــم
طـــبرـــت اــــمــــك
اذـه ةــشسيــنــكــلا
لـــَثــــَمــــب دحألا
(73-03 :01ول) قوفششلا يرماشسلا
ةشص يف ىلتُي يذلا نوناقلا نأا ذإا)
لـَثـَم ىـلـع زـكرـي دحألا اذـه رــَحــَشس
هاـّيإا ًةـهـّبـششم ،(قوـفـششلا يرــماــشسلا
دعاشسي يذلا حيـشسمـلا عوـشسي ّبرـلاـب
وهو ،ضصوشصللا نيب عقو يذلا كاذ
ضصوـشصل نـيـب عـقـي يذـلا نـمؤوــمــلا
.هللا اياشصو نع هدعبت يتلا هراكفأا

اهتهّبشش دقو ،ةريشسم موشصلا ّنإا
ضضرأا نم هللا بعشش ةريشسمب ةشسينكلا
كلت ،داعـيـمـلا ضضرأا ىـلإا ةـّيدوـبـعـلا
،ةنشس نيعبرأا تّدتما يـتـلا ةرـيـشسمـلا

موـشصلا يـف ةرـيـشسمـلا هذــه دتــمــتو
تهجاو امكو .اًموي نيعـبرأا رـيـبـكـلا

بلاغ يف تدأا ،ةريثك ليقارع بعششلا
،هللا نع بعششلا داعتبا ىلإا نايحألا

ًّشضفم ،ةّيدوبعلا ضضرأل هقوشش ىلإاو
،هل هللا ةيانع ىـلـع ةـّيدوـبـعـلا ءاـقـشش
رّرـق يذـلا نـمؤوــمــلا ناــشسنإلا اذــكــه
،رـيـبـكـلا موـشصلا اذـه ةرـيـشسم ضضوـخ
هذه نم لّوألا فشصنلا عطق نأا دعبو
هتّتششت ةريثك راكفأا هدوارت ،ةريشسملا

زيكرتلاب ذخأايـف .فدهـلا نـع هدعـبـتو
،هـموـشص ىــلــع
هشسفن ىلإا اًرظان
نأا نود نــــــــم
هجو ىلإا رظـنـي
هوجو يف ّبرلا
أادبيو ،نيرـخآلا
:لؤواــــشســتــلاــب
موــشصأا اذاــمـــل
يدشسج ُبـِعــتُأاو
ل نورــــــخآلاو
؟نوــــموـــشصــي
ةنادإاـب عرـششيو

راكفألا لغلغتتف .مهتبقارمو نيرخآلا
عباتي نأا ضضوعو ،هشسفن يف ةئيشسلا
هبذجت ،لئاشضفلا ءانتـقا وـحـن هـيـعـشس
اندعبت يتلا ءاوهألا ىلإا راكفألا كلت
ةئيطخ ىلإا انلشصوـت يـتـلاو ،هـلـلا نـع
.اياطخلا ّلك ّمأا يه يذلا رّبكتلا

ةلاح حيباشستـلا بتاـك اـنـل رّوـشصي
لّترُي يذلا نوناقلا يف ،هذه ناشسنإلا

نيب عقو يذلا ةروشصب ،دحألا حابشص
حيشسملا اهّيأا> :ًئاق أادبيف ،ضصوشصللا
عـقاوـلا تهـباـشش دق يـنـّنإا ،ضصـّلـخـمـلا
نم كاذ كرُت امكو ،ضصوشصللا يديأاب

اـنأا كلذـك ،يـحو تيـم نـيـب مـهـبرـشض
:اًبتاك عباتيو .<ياياـطـخـب تحّرـجـت

6102 /51 ددعلا
ناسسين01 دحألا

موسصلا نم عبارلا دحألا
يمّلسسلا انحوي سسيدقلا دحأا

 سسويبموبو سسويتنارت ءادهسشلا راكذت
امهقافرو

عبارلا نحللا
لوألا رَحَسسلا ليإا



نأا كيـلإا لـّشسوــتأا ،حــيــشسمــلا عوــشسي
بـّبـطـتو ،يـشسفــن حارــج دهاــعــتــت
يذلاب ام اًتقو َتلعف امك ،يعاجوأا

ّنأا ريغ .<ضصوشصللا يدايأا يف عقو
اذــهــل عوــشسي ّبرــلا ةاوادم ةــفــلـــك
ّبرلا لذب دقف ،ةظهاب تناك ناشسنإلا
دـّيـشسلا اـهـّيأا> :هـشصــّلــخــيــل هــشسفــن
كدشسجو كشسفن َتعفد تنأا ،ضصّلخملا

حورجملا انأا ،ينتشصّلخو يّنع ًءادف
،اهل ءافشش ل تاحارج تّلزلا ةرثكب
دقل حيشسملا اهّيأا> ؛<نّنحتم كّنأا امب
يذلا انأا ،يـنـتـشصـّلـخو ّيـلـع َتفأارـت

،ضصوشصللا طايشس نم ةواشسقب ُتدلُج
،يـّنـع ًءادف كدشسجو كشسفــن َتعــفدو
.<نّنحتملا كّنأا امب ،نيَرانيد لثمك

ضسيّدقلا ميلاعـت رود يـتأاـي اـنـه
ىلإا مّلشسلا> هباتك يف ،يمّلشسلا اّنحوي
ىلإا ىعشسي يذلا ناشسنإلا هّبنيل ،<هللا
موـي ّبرـلا ءاـقـلو هـلــلاــب داــحــتلا
خف يف عوـقوـلا مدع ىـلإا ،ةـماـيـقـلا
،ةرـيّرـششلا راــكــفألا يأا ،ضصوــشصلــلا

يتلا لئاشضفلاب اًحّلشستم اهاششاحتيف
يـف عوـقوـلا نـم هـظـفـحـتو هـتـّبـثـت
.هللا نع داعتبلا يه يتلا ،اياطخلا

وه نمؤوملا هب حّلشستي حشس ّمهأاو
ىلإا دِعشصُت امّنإا ةعاطلا ّنأل> ،ةعاطلا
نــم مادقإا> يــهو ،(1 :4) <ءامـشسلا

ب ةريشس ،يعوط توم ،ثحب نود
،راـطـخأـل ثارـتـكلا مدع ،ديـقــعــت

مدع ،هللا ندل نم ةّيئاـقـلـت ةـياـمـح
... نيمأا راحبإا ،توملا نم فوخلا

:4) <عاشضتل ةمايقو ةئيششملل ربق
ربتعي  ةعاـطـلا ىـلإا ةـفاـشضإلاـب .(3
رـكذو ةـبوـتـلا ّنأا اـّنــحوــي ضسيّدقــلا
(ةشصلا يف ءاكبلا) حونلاو توملا

ينبي يتلا ةّيشساشسألا لئاشضفلا يه
ناشسنإلا ّنأا ّيأا ،اهيلع هتايح نمؤوملا
اياشصولا يـف كوـلـشسلـل ىـعـشسي يذـلا
يذلا عوشسي ّبرلاب ًّثمتم ،ةّيهلإلا
توم تومـلا ىـّتـح بآلا هـلـلا عاـطأا
ةلاح يف ضشيـعـلا لواـحـي ،بيـلـشصلا

ركذو حونلاو ةبوتلاو ةعاطلا اهماوق
.توملا

براحي نأا نمؤوملا ىلع لباقملاب

ليإلا ــــــــــــــــ
(13-71 :٩ ضسقرم)

 إا اند نامزلا كلذ
هـل َدجــشسو ٌناــشسنإا َعوــشسي
كُتيـتأا دق ُمـّلـعـم اـي ًـئاـق
*مـكــبأا ٌحور هــب يــنــباــب
ُهـُعرـشصي ُهذـخأا اـمـثــيــحو
هنانشسأاب ُفِرـشصيو ُدـِبزـُيـف
ُتلأاـــــشس دقو .ضسبـــــيـــــيو
ملف ُهوجِرخُي نأا كَذيمت
ًـئاـق هـباـجأاــف *اوردقــي
إا ِنمؤوا ُغ ُليا اهيأا

ىـتـح مـكدنـع ُنوـكأا ىـتـم
*إا ِهب مله .مكلِمتحأا ىتم
تقولل ُهآار املف .هب ُهوتأاف

ىلع َطقشسف ُحورلا ُهعَرشص
*ُدـِبزـُيو ُغرــمــتــي ِضضرألا

نـم مـك ذـنــم ُهاــبأا لأاــشسف
لاقف *اذه هباشصأا نامزلا

ُهاقلأا ام ًاثكو ،ُهابشص ذنم
 و راــــنــــلا اهاــــي

َتعطتشسا نإا نكل .ُهَكـِلـهـُيـل
اـنـيـلـع ْنـنـحـتــف ًاــئــيــشش
نإا ُعوشسي هل لاقف *انْثِغأاو
لـكـف َنـِمؤوـت ْنأا َتعـطـتـشسا
*نمؤوملل ٌعاـطـتـشسـُم ٍءيـشش
ْنـِم ّيــبــشصلا وــبأا َحاــشصف
يّنإا لاقو ٍعوـمدب ِهـتـَعاـشس
مدع ْثِغَأاف .دّيشس اي ُنِمؤوُأا
نأا ُعوشسي ىأار املف *اإا
ِهـيـلإا نورداــبــتــي َعــما
ًئاق َضسجنلا َحورلا  َرهتنا
ُمــكــبألا ُحورــلا اــهــيأا ُهــل
ْجُرخا ِنأا كرمآا انأا مشصألا

*ِهيف ُلـخدت ْدـُعـت لو هـنـم

انأا ينفششا ،ضصّلخملا حيشسملا اهّيأا>
نم اياطخلا طايشسب لقعلا دولجملا
،ةريّرششلا راكفألاو ةمـلـظـلا ضصوـشصل
؛<ةمحرلا ليزج كّنأا امب ينشصّلخو
،ءاوهألاب يهلإلا رـمـعـلا ُترّذـب دقـل>
اياـطـخـلا نـم يـتـلـمـجـب ُتدلـُج ذإاو
ّيلع فأارت ،اًعراشض كيلإا ُتأاجل ةّدششب
راكفألا بتاكلا هـّبـششي .<دـّيـشسلا اـهـّيأا
ءاوــهألاو ،ضصوــشصلــلاــب ةرــيّرـــششلا

اهمدختشست يتلا لئاشسولاـب تاذـّلـلاو
ّنإا> :هدلجتو ناشسنإلا يّرعتل راكفألا
ُتدلُجو كاياشصو نم ينتّرع ءاوهألا

حيشسملا اـهـّيأا تنأا نـكـل ،تاذـّلـلا نـم
ّنإا> ؛<كمحارم ّيلع ضضِفأا ،ضصّلخملا
ةّيهلإلا يلاعفأا اوبلشس دق ضصوشصللا

.<اـًبَذـعـم تاـحارـجـلاـب يـنورداـغو
ناشسنإلا ىّرعتي راكفألا هذه ببشسب
يشسفن ّنإا> :اهدقفي يأا ،لئاشضفلا نم
،عاـجوأاـب تّلزـلا دلـج نـم تفـعـشض
نـم اـًناـيرـع ٌحــيرــط اــنأا ّمــث نــمو
كيـلإا لـّشسوـتأاـف ،ةـّيـهـلإلا لـئاـشضفـلا

.<ينشصـّلـخ حـيـشسمـلا اـهـّيأا ،اـًعراـشض
يّدؤوــي يذـــلا يـــشساـــشسألا ببـــشسلاو
مدع وه عشضولا اذه ىلإا ناشسنإلاب

اـهـّيأا> :ةـّيـهـلإلا اـياـشصوـلـل هـظـفــح
لب ،كرماوأا ظفحأا مل ينّنإا ،حيشسملا
،تاذّلـلا ءاوـهأا وـحـن يـمزـعـب ُتلـبـقأا

اًدّرجم ُتحرُطو ةمعنلا نم ُتيّرعتف
اهّيأا كيلإا لهتبأا كلذـل ،تاـحارـجـلاـب
هذـه يـفو .<يـنـشصـّلـخ ،ضصـّلـخـمــلا
اًكورتم هشسفـن ناـشسنإلا دجـي لاـحـلا

،هـيـلإا نـيـبّرـقـمـلا برـقأا نـم ىــّتــح
يف يولاو نهاكلاـب نـيـلـّثـمـتـمـلا
امك ،عوشسي ّبرلا هاطعأا يذلا لثملا
ّبرـلا لـّثـمـي قوـفـششلا يرـماــشسلا ّنأا
:ناشسنإلا ضصخ ىلع هدحو رداقلا
ينادهاـشش دق يوـلاو نـهاـكـلا ّنإا>
اـمـهـّنأل ،يـشصـخ ىـلـع اردقـي مـلـف
نّنحتم كّنأا امب تنأا ّلإا .يّنع اشضرعأا

.<ينتذقـنأاو ضصـخـلا يـنـتـبـهو دق
،يتادلج ملأا رشصبأا اّمـل يولا ّنإا>
ينزواـجـت حارـجـلا لـمـتـحـي مـل ذإاو
رـششبـلا ّبحـم اـي تنأا اـّمأاو ،ًـمــهــم
اي> ؛<كمـحارـم ىـنـغ ّيـلـع َتبـكـشسف



ًاثــك ُهــطــَبـــخو خرـــشصف
ِتّياك راشصف هنم جرخو

دق هـنإا نوثـك لاـق ىـتـح
ِهديـب ُعوـشسي ذـخأاــف *تاــم
لخد او *ماقف ُهشضهنأاو
ىلع ُهُذيـمـت ُهـلأاـشس ًاـتـيـب
نحن عِطَتشسن  اذا ٍدارفنا
نإا مهل لاقف *ُهَجِرخُن نأا

ْنأا نــــك ل َضسنا اذـــــه
ةشصلاـب لإا ٍءيـششب َجُرـخـي
نم اوجرخ او *موشصلاو
ليلا  اوزاـتـجا كاـنـه
*ٌدحأا يرْدــــَي نأا دِرـــــُي و
ُهَذيمـت ُمـّلـعـي ناـك هـنإاـف
رششبـلا َنـبا نإا مـهـل لوـقـيو
ضساــنــلا يديأا إا ُمــَلــشســـُي
لَتقـُي نأا دعـبو هـَنوـلـتـقـيـف
.ثلاثلا مويلا  ُموقي

لمأات ـــــــــــــ
نأا نك ل ضسنا اذه>

ةشصلاـب ّلإا ٍءيـششب جرـخـي
.(٩٢ :٩ رم) <موشصلاو

ٍعروب موشصلا قناعـنـل
هب ِفتحنلو ،طيششن ٍناإاو
يتلاك ٍةـمـيـقـع ٍةـيـمـحـب ل
دشسا فعشض ًابلاغ اهيلمُي
ٍمركـب لـب ،لـخـبـلا ضضرـمو
نّ اقح نوكن اذكه ،ّيخشس
:هـشسفـن <قا> مـهـيـف لاـق
ضشاطعلاو عايجلـل ىـبوـط>
<نوعَبششُيشس مهّنإاف ّلا إا
ًاذإا مّعنتـنلف .(٦ :5 ىتـم)
ئلتمنلو ،ىوقتـلا لاـمـعأاـب
ةيّذغا ةمـعـطألا هذـه نـم

 املك ذإا .ةّيدبألا ليبشس
مِزــل ىــمــشسأا ديــعــلا ناـــك
ًانيزم نوكي نأا هب لفتا

يف ىلتُي نوناقلا اذه نإاف (رَحَشسلاو
عوبشسألا نم ضسيمـخـلا رـَحـَشس ةـشص

بابشسأل امنإا ،موـشصلا نـم ضسماـخـلا
مونلا ةشص عم ىلتُي راشص ةيئاعر
تناـكو .موــيــلا كلذ يــف ىرــبــكــلا
اذه أارقُي نأا ًاشضيأا تبتر دق ةشسينكلا
يف ماشسقأا ةعبرأا ىلإا ًامشسقم نوناقلا
موـشصلا نـم ىـلوألا ةـعـبرألا ماــيألا
.ريبكلا

قششمد يف ضسواردنإا ضسيدقلا دلُو
ىلإا هابشص يف لقتنا دقو ،0٦٦ ماع
ماع ةينيطنطشسقلا ىلإا مث ميلششروأا

راــشصو ًاـشساـمـشش مـيـشس ثيــح58٦
ةـيرادإلا نوؤوــششلا ضضعــبــب مــتــهــي
انيتروغ ىلع ًافقشسأا ميشس .ةيئاعرلاو
007 ماع يلاوح تيرك ةريزج يف
نع عفاد .يـتـيرـكـلاـب بقـلـي راـشصو
ةـقـطارـهـلا دشض مــيوــقــلا ناــمــيإلا
ةئيششمب نيلـئاـقـلا نـيـيـلـيـثوـنوـمـلا

نا يأا) ،عوشسي برلا يف ةيهلإا ةدحاو
ةئيششملا تلعتبا ةيـهـلإلا ةـئـــيـششمـلا
عــمــجــمــلا مّرــح دقو ،(ةــيرــششبـــلا
(٢8٦ ةـنـشس) ضسداـشسلا يـنوـكــشسمــلا
عـم اـنـشسيدق لاـقو ،هذـه مــهــتــعدب
،ةيرششبو ةيهلإا نيتئيششمـب عـمـجـمـلا

دقر .عوشسي حيشسمـلا يـف ،نـيـتـلـماـك
ةشسينكلا هل ديعتو047 ماع برلاب
.زومت4 يف

ةبوتلا نوناق هتاباتك نيب نم
ةـخرـشص وـه يذـلا ،هـعأا روـكذـمــلا
هيفو ،هتفأارو هللا ةمحرل بلطو ةبوت
ناــشسنإلا ةــشصقــل ةـــيـــحور ةءارـــق
ضسّدقملا باتكلا يف هللا عم هتقعو
ةئيطخلا ةشصق عقاولا يف يه يتلا

اذـه يـف .ةـحــماــشسمــلاو ةــبوــتــلاو
ضسيدقــلا اــنــل ضضرــعــي نوــناــقـــلا
ضسدقملا باتكلا نم ةلثمأا ضسواردنإا

اوـلاـنو اوـئـطـخ نـيذــلا كئــلوأا نــع
اوـلاـنو اوــباــت نــيذــلاو ،باــقــعــلا
ىلإا انوعديـف ،ضصـخـلاو تاـكرـبـلا
داعتبلاو نيحلاشصلا ءلؤوهب هّبششتلا

دق اه ضسفن اي> :ةأاطخلا لامعأا نع
دهـعـلا راـبـخأا عـيـمــج كل ُترــشضحأا

هذـه ىـلـع ةـظـفاـحـمـلا لـيـبـشس يـف
ءاوهألا ّدشض دهاجي نأاو ،لئاشضفلا
ناـشسـنإلا ةراـشسخ ىـلإا يدؤوـت يــتــلا
ضسيّدقـلا رـبـتـعـيو .لـئاـشضفـلا كلـتــل
يـه ةـّيـشسيـئرـلا ءاوـهألا نأا اـّنـحوــي
ىنزلاو ةـهارـششلاو رـجـشضلاو ظـيـغـلا

ضساـــــشسحإلا مدعو لاـــــمـــــلا ّبحو
ءاوـهأا اـهـعـبـتـت هذـهو ،ءاـيرـبـكــلاو
نّوكتي ةقيرطلا هذهب .ىرخأا ةّيوناث
هب زّيـمـي ّيـحور ّضسح نـمؤوـمـلا دنـع
ةرـيّرـششلاو ةــحــلاــشصلا تاءاــحــيإلا

اًيعاشس ،اهعبّتيو هللا ةئيششم نّيبتيو
وـه يذـلا عاـشضتلاو ةـعادوـلا وـحـن
.(٦ :4٢) حيشسملا عوشسي ّبرلاب هّبششت
هـيـلإا ىـعـشسي يذـلا رــيــخألا فدهــلا
دوعيف ،هللاـب داـحـتلا وـه ناـشسنإلا
نوكي ثيح ةّيشسودرفلا ةلاحلا ىلإا
ةلاح يف ،هللا ةرشضح يف ناشسنإلا

 .ةمئاد ةّيقن ةشص

ـــــــــــــــــــــــــــــ سسيدقلا نوناق سسواردنإا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ريبكلا ةبوتلا نوناق رـبـتـعـي

دحأا يـتــيرــكــلا ضسواردنإا ضسيدقــلــل
موـشصلا ةرـتـفـل ةزـيـمـمـلا تاوـلـشصلا
يف لمحي وهو ،ضسدقملا ينيعبرألا

نأا بجي يتلا ةيحورلا ضسشسألا هتاّيط
يك همايشص يـف نـمؤوـمـلا اـهاـيـحـي
هذه مهأا .ًارمـثـم موـشصلا اذـه نوـكـي
ىـــلإا ةدوـــعـــلاو ةـــبوـــتـــلا ضسشسألا
 .ةيوبألا ناشضحألا

هبتك يذلا ،نوناقلا اذه فلأاتي
يف تيرك فقشسأا ضسواردنإا ضسيدقلا
عطاـقـم ةـعـشست نـم ،عـباـشسلا نرـقـلا
نم فلؤوم عطقم لكو ،ةيدوأا ىمشسُت
اهددع قوفي) ليتارتلا نم ريبك ددع
(ةعطق نيشسمخـلاو نـيـتـئـمـلا اـهـلـك
ينمحرا> ةمزلا اهنيب اميف لشصفي
باـتـك بشسحـب .<يـنـمـحرا هـلـلا اــي
يذلا يشسقـطـلا باـتـكـلا) يدوـيرـتـلا
ةرتـف يـف ةـشسيـنـكـلا يـف لـمـعـتـشسـُي
بورغلا تاولشص يف ريـبـكـلا موـشصلا



لاـمـعأا يـلـثاـمـف ،ًاـجذوـمـن مـيدقـلا
يّرُفو هللا نم ةبوبحملا نيقيّدشصلا

نم) <ًاشضيأا رارششألا اياطخ نم ًابره
دق ضسفـن اـي> ،(ةــنــماــثــلا ةــيدوألا
باـتـكـلا تاــجذوــمــن كل ترــشضحأا
ًاذإا يهباششف ،عششختلل ِكدوقتل ديدجلا
ةأاطخـلا نـع يـحـنـجاو نـيـقـيّدشصلا

تاوـلـشصلاـب حـيـشسمـلا يـفـطـعـتـشساو
نم) <راقولاو ةراـهـطـلاو ماوـشصألاو
   .(ةعشساتلا ةيدوألا

اذه يف ضسواردنإا ضسيدقلا دّدششي
ةمحر ىلع دامتعإلا ىـلـع نوـناـقـلا
انتبوت ةرورشض نم مغرلاب هنأل .هللا

،انششيع ةقيرطب ةبوتلا هذه راهظإاو
ضصلـخـن نأا عــيــطــتــشسن ل اــنــنإاــف
ةيناجملا هللا ةيطعب لب اـنـلاـمـعأاـب
هنبا ةحيبذ يف اهايإا انحنم يتلا
اــهــيأا> :بيــلــشصلا ىــلــع ديــحوـــلا
.ينـمـحراـف تأاـطـخأا دق ضصـّلـخـمـلا
ينلبقاو ةعجرلا ىـلإا يـلـقـع ضضهـنأا
كيلإا :ًاـخراـشص يـلـع فأارـتو ًاـبـئاـت
ينـمـحراـف ،تمـثأاو تأاـطـخأا كدحو
،(ةنماثلا ةيدوألا نـم) <يـنـشصـّلـخو
ةبوتلاب ةقئل ًاراــمث ينم بلطت ل>
دق يتّوق نأل ،كدحو ضصّلخملا اهيأا

ماودلا ىلع ينحنما نكل ،يـف تينف
ةيناحور ةنكـشسمو ًاـقـحـشسنـم ًاـبـلـق

<ةلوبقم ةيحشضك كل امهبّرقأا ىتح
.(ةعشساتلا ةيدوألا نم)

ىلإا ناـــشسنإلا دوـــعي نأا مهملا
برلاو هاياطخب ًافرتعم ًابئات هللا
مله> :ةقداشصلا ةبوتلا لبقي هتبحمب
ِكدشسج عـم ةـيـقـششلا ضسفـنـلا اـهـتــيأا

هلل يمّدقو لـكـلا ئداـبـل يـفرـتـعاو
ضصّلخملا اهيأا ...ةبوـتـلا عـم ًاـعوـمد
يــنــنـــكــل ُتأاــــطــخأا دق ُتنــك نإاو
برشضت كنأل رششبلل ٌبحم كنا فرعأا
ينرـظـنـت ،ةرارـحـب فأارـتـتو وـنـحـب
ًاـيـعاد ٍبأاــــك يـلإا رداــبـتـف ًاـيـكاـب
ةـيدوألا نــم) <رــطاــششلا اــنأا ياــيإا
.(ىلوألا

اذـه يـف روـشصلا ىوـقأا لـعـل

،نكلو .لشضفأا وحن ىلع هيف
ٍعـّنـشصت نـم ةدئاــفــلاام
رهاـظـم ضضرـعـي يـجراـخ

لـخاد ناـك نإا ،ةــمارــكــلا
ضسندب ًاـخـّطــلــم ناــشسنإلا
لـك ىـلـع ،ًاذإا ؟اـم ٍةــلــيذر
همشض ضصحفتي نأا ٍئرما

هـــشسفـــن ماـــمأا لـــُث نأاو
.ةمراشص ٍةّيشصخشش ٍةنونيدل
شصبـتـيـل  دجي ناـك نإا رـّ

مـشسلا كاذ هـبـلـق اـياـفـخ
وي) حيـشسا هـيـطـعـي يذـلا

نوــــكــــت ل نأا ،(7٢ :41
مواـقـت ةـيدشسا هـتاوـهـشش
: 5غ) ةيحورـلا هـتاـبـغر
ًارقت نوكي ل نأا ،(71
 ًابـغار ،ٌعـيـشضو وـه اـم
:٢1 ور) روــمألا مــئاــظــع
ٍحبر ّيأاب حرفي ل نأا ،(٦1
نوــكــي ل نأا ًاخأا ،اــظ
رخآا ةداعشسل ًةغ ًاقّرحتم
.ّودع ءاقششل ًاحرف ًاّزتهم وأا

ار هشسفن  دجي  نإاو
لوــــيا هذــــه نــــم ًاــــيأا
ٍذئدنع ضشتفـيـلـف ،ةدشساـفـلا
ٍناـحـتـما و ،ةــياــنــعــب

هراكفأا ةعيبط نع ،قداشص
ةّتبـلا لـبـقـي لأا .ةداـتـعا
له ؟ليـطاـبألا تارّوـشصتـب
نم هشسفن دير  لّجعي
ٍةقيرطـب نـهادت يـتـلا كلـت

ل نأا ،ةقيقا  ؟ةرطخ
نأاو ٍءارغإا ّيأل ءرا ّزتهي
اذهف ،ةبغر ُةّيأا هبعادت ل

ّاــب ّضصتــخــي ل اةاــي
 تشسيـل يـتـلا ةرـشضاا

يأا) ةبر ىوشس اهـتـلـمـج
نم مَزـهـُي ٍةـبرو ،(1 :7
ل نَم لـك ًاـمـتـح اـهـلـخ
 .ةزهلا ىششخي

بكلا نول سسيدقلا

اــهــيأا> :يــف ةدوــجوــم نوــناــقـــلا
دحأا ئطخُي مـل ناـك نإاو ضصـّلـخـمـلا

ينلبقا نكل ،كوحن انأا تأاطخأا امك
كدحو كل قوششب ًافتاهو عروب ًابئات
نـم) <يـنـمـحراـف ُتمـثأاو ُتأاــطــخأا
قحلا نمؤومـلاـف .(ةـنـماـثـلا ةـيدوألا
ينيع يف ديرف وه ناشسنإا لك نأا يعي
هـمـَعـِن هـيـلـع قدغأا هـلـلا نإاو ،برـلا

ًاناشسنإا هنم لـعـجـت يـتـلا هـبـهاوـمو
ئطخُي اـمدنـع اذـل ،ًازـّيـمـتـمو ًاديرـف
هنأا رعششي هنإاف هلـلا ةـبـحـم نوـخـيو
تاولشصلا يف لوقن امك ةأاطخلا لوأا

برتقا املك .ةشسدقملا ةلوانملا لبق
،هللا ةبحم ربتخاو هللا نم ناشسنإلا

ًةريبك اياطخلا ُرغشصأا تراشص املك
ةنونيدلا موي فقن امدنع .هينيع يف
فوـشس بيـهرـلا برـلا رــبــنــم ماــمأا
ضسيلو نحن اناياطـخ نـع بـَشساـحـن
مـهـت ل اذـل ،اـنرــيــغ اــياــطــخ نــع
انأا ينا مهملا .ريـغـلا عـم ةـنراـقـمـلا
ههاجـت ُتأاـطـخأا هـلـلا ُتبـبـحأا يذـلا

ةقداشص> :هاوشس ضصـّلـخـم يـل ضسيـلو
نا لوبق لك ةقحتشسمو ةملكلا يه
مـلاـعـلا ىـلإا ءاـج عوـشسي حــيــشسمــلا
1) <انأا مهلوأا نيذلا ةأاطخلا ضصلخيل
.(51 :1 وميت

نم موشصلا مشسوم بارتقا عم
امك انركذتو ةشسينكلا دوعت ،هتياهن
ءدب لبق ةئيهتلا ةرتـف يـف اـنـتـمـلـع
ضساــشسألا يــه ةــبوــتــلا نا موــشصلا
نَمو .ةيوبألا ناشضحألا ىلإا ةدوعلل
ةمايقلا رامث ىلع لشصحي نأا ديري
باوـبأا اـنـل تحـتـف يـتـلا ةـشسدقـمــلا
ةبوت أادبي نأا هيلع ةقلغملا ضسودرفلا

اوبوت> :توكلملا ىلإا لخديف ةقداشص
ىتم) <تاومشسلا توكلم برتقا دقف
4: 71).
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