
ةلاشسرلا ـــــــــــــــــ
(٢٤-٢٣ :٩ لامعأا)

 ناك اميف مايألا كلت
عـيـمـج  ُفوـطـي ُسسرـطـُب
إا ًاــشضيأا َلزــن نـــكاـــمألا
*ةدُل َ نِكاشسلاَشسيدقلا

همشسا ًاـناـشسنإا كاـنـه دجوـف
ىلـع ًاـعـجـَطـشضـُم سساـيـِنـيأا
وهو َنِشس امث ذنم ٍريرشس

لاي ُسسرطب هل لاقف *ع
ُعوــشسي َكيــِفــششي ُسساــيــنــيأا
.كِشسفنلْسشِرَتفاو مُق ُحيشسا

ُعيـمـج ُهآارو *ِتقوـلـل ماـقـف
َنوراشسو ةدُل َ نِكاشسلا

تناكو *برـلا إا اوـعـجرـف
 اـهـمـشسا ٌةذـيـمـلـِت اــفاــي
.ةيبَظ ُهُشسفت يذلا اثيباط
ًلامعأا ًةئلتمُم هذه تناكو

تناــك ٍتاــقدشصو ًةاـــشص
كلـــــــت  ثدحف*اهُلمعت
.تتاموتَشضِرَماهنأا ِماـيألا

 اهوـعـشضوو اـهوـلـشسـَغـف
ِبرقب ُةدُل تناك ذإاو *ةيّلعلا
نأا ُذـيـملـتـلا َعـمـشسو اـفاــي
هيـلإا اوـلـشسرأا اـهـيـف َسسُرـطـب
ئطبُي ل ْنأا هِنلأاشسي لُجر
ماـقـف *مـهـيـلإا مودقـلا نــع
املف .امهـعـم ىـتأاو ُسسُرـطـب
ةيّلعلا إا هب اودِعشص لشصو
لِمارألا ُعيمج هيدل فقوو

عّلخملا نم سسورد ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاقوأا ّلك يف نمؤوملا ىعشسي

برلا ةمحر ىلع لشصحي نأا هتايح
مّلأاتملاو سضيرـمـلا نـكـل .هـشصلـخو
يف لشصاحلاو روشسأاـمـلاو نـيزـحـلاو

ةيلام ةقيشض نم يناعي يذلا وأا رطخ
لأاشسي اذهف ،ةيعامتجا لكاششم نم وأا
قدغي نأا ةقيقدو ةيناث لك يف هللا

هــتــفأار هــيـــلـــع
نـم هـلـششتـــــنـيو
يــف .هــيـــــشسآاــم
دق ةريثك تلاح
انراظتـنا لوـطـي
عم ثدح امـلـثـم
أارقن يذلا عّلخملا

ليجـنإا يـف هـنـع
يذـــلا ،موـــيــــلا
انل ًلاثم حـبـشصأا

مدعو ربشصلا يف
.هللا ةمحر نم سسأايلا

نوريثك ىشضرم ناك ةكربلا برق
كيرحتو كلمـلا ءيـجـم نورـظـتـنـي
لزني نمو ،ءافـششلا اوـلاـنـيـل هاـيـمـلا

أاربي ناك هايملا كيرحت دعب ةرششابم
نينمؤوـم اوـناـك ءلؤوـه .هـشضرـم نـم
ىلع هتردقب اوـقـــــثو مـهــنأل هـلـلاـب
،ءافششلا مهحنمو ةزجعـمـلا قـيـقـحـت
ىلع نوزّكري مهلعج مـهـشضرـم نـكـل
اوناكو ،نيرخآلا نوـشسنـيو مـهـشسفـنأا
ةكربلا يف لوزنلا ىلـع نوـقـباـشستـي
رمألا اذه ّنإا .ءافششلا ىلع اولشصحيل
ةرتف للخف .ةينانألا نم ءيشش هيف
ىلا دحأا تفـتـلـي مـل ةـلـيوـط ةـيـنـمز

َدي سسانلا نم يأا هل ّدمي ملو عّلخملا
ىتح .هللا نـم ءاـفـششلا لاـنـيـل نوـعـلا
اوناك نيذلا ،ةكربلا ىلا هوقبشس نيذلا
تقوـلا سضعـب هـعـم اوـشضمأاو هــبرــقــب
دعب هنوكرتي اوناك ،مهرود نيرظتنم
ىـلـع اوـلـشصح مـهـنأل ءاـفـششلا مـهـلـيـن
ربشصب هعم اورـظـتـنـي مـلو مـهاـغـتـبـم
امدنع .ءافششلا ىلع لشصحيل هودعاشسيل
رمأا يأا انبيشصي وأا سضارمألا يف عقن

رـظـتـنـي جـعزـم
نأا اـنــم اــنــبر
نأاو عـشضاوــتــن
ةـيـمـهأا فرـعـن
نكل ،فطاعـتـلا
دق فـــــشسألـــــل
ةـجـيـتـن نوـكـت
اـــــنـــــشضرـــــم
دق ذإا ةـشسكاـعـم
انبولق بّلـشصتـت
رظنن دوـعـن لو

انتلكششم نأل هلكاششم ىرنل رخآلا ىلا
.انتيناـنأا ببـشسب ةـيؤورـلا اـّنـع بجـحـت
عّلخملا نم همّلعتن يذلا لّوألا سسردلا
ول ىتح لب ،انشسفنأا ىلا طقف رظنن لأا

نأا عيطتـشسن ةرـيـبـك اـنـلـكاـششم تناـك
نأاو نـيرــخآلا لــكاــششم ىــلا رــظــنــن
مهانيأار اذإا مهل حرفن نأاو مهدعاشسن
 .نيفاعم

برقلاب حيشسملا عوشسي انبر ربع دقل
دنع اوقلُأا نيذلا ىشضرـمـلا عـيـمـج نـم
عّلخملا ىلا ًةرششاـبـم هـّجوـتو ةـكرـبـلا

يناعي ًليوط ًانامز هل نأا فرع هنأل
اذه .نيعم ّيأا هل سسيلو سضرملا نم
ىلع ةنشس نيثلثو نامث ربشص عّلخملا
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.سسانلاو ةايحلا
نأا قـباـــشسلا يـف ةداـعـلا ترـج

ءاـم كّرــحـيـل ًاـكلـم ّبرــلا لــشسرــي
يف لزني نمل ءافششلا حنميو ةكربلا
ّبرلا ىأار اـمدنـع اـنـه نـكـل .ءاـمـلا

ماـق هرـبـشصو عــّلــخــمــلا ةاــناــعــم
لَشسرُم ّيأا لشسري مل  .هشسفنب ةمهملاب
.رششابم لـكـششب لـخدت لـب هـلـبـق نـم
لمحي نأا عّلخملا نم بلط امدنعو
ةـملـع ناـك اــمــم لــعــج هرــيرــشس
كلذب وهو ،ءافششلل ًةـملـع سضرـمـلـل
رومألا بلق ذإا ةيهلإلا هتردق رهظأا
طقف هنــم ةـمـلـكـب بقـع ىـلـع ًاـشسأار
ىــلإا وأا كلــم ىــلإا ةــجاــحـــلا نود
 .ةكربلا

يتلا <ادشسح تيب> ةكرب برق
برلا رهظأا ،<ةـمـحرـلا تيـب> يـنـعـت
اناّيإا ًاملعم عّلخملا ىـفـششو هـتـمـحر
ةنامأاـب برـلا ةـمـحر بلـطـي نـَم نأا

مّلعتنلف .اهيلع لشصحي فوشس قدشصو
هنامـيإاو عـّلـخـمـلا رـبـشص نـم موـيـلا

نع جتنت دق يتلا ةوشسقلا اّنع ِقلنلو
يتأاــي يذلا تقولا رظتننلو ،انملآا

نم ءافششلا انل ًلماح انيلإا ّبرلا هيف
هنأل ،ةيحورلاو ةيدشسجـلا اـنـشضارـمأا

لك ىلع رفـظـلا اـنـحـنـمـي هدحو وـه
.انتافعشض

عوشسي مشسإا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ىلع أارقُت يتـلا ةـلاـشسرـلا يـف

،كرابمـلا دحألا اذـه يـف اـنـعـماـشسم
:٩ عأا) يهلإلا سسادقلا ةمدخ للخ
لاـمـعأا بتاـك اـنرـبــخــي ،(٢٤-٢٣
ةطشساوب اتّمت نيتزجعم نع لشسرلا
 .سسرطب لوشسرلا

ءاــفشش يه ىـلوألا ةزـجـعـمـلا
يذلا سسايـنــــيإا وـعدمـلا   جوـلـفـمـلا

ذـنـم ٍرـيرـشس ىـلـع ًاـعـجـطـشضم ناــك
ةيناثلا ةزجـعـمـلاو .نـيـنـشس يـناـمـث
باتك انربخي يتـلا اـتـيـباـط ةـماـقإا
ملو ذيملتلا نم تناك اهنأا لامعألا

ًةشصِمقأا ُهــنــيرـــُيو َكـــبي
ُةيبَظ اهُعَنشصتتناك ًابايثو
ُسسرـطـُب جرـخأاـف *نـهـعـم
ىلع اثجو ًاجِراخ َعيما
َتفـتـلا مـث .ىلشصو ِهيتَبـكُر
اثيباط اي لاقو ِدشسا إا

.اهينـيـع تحـتـفـف .يـموـق
َسسرــــطــــُب تَرــــشصبأا او

هدي اــهــلواــنــف *تشسلـــج
اـــعد مـــث .اـــهــــشضهــــنأاو
َلـــــــمارألاو ــشســيدــقــلا

عاششف *ًةيح مهيدل اهماقأاو
.اهـلـك اـفاـي ُ ا اذـه
    .برلاب نوثك نمآاف

ليإلا ــــــــــــــــ
(٥1-1 :٥ انحوي)
 دـِعـشص ناـمزــلا كلذ

نإاو *مـيـلـششروأا إا ُعوـشسي
 ِمنغلا ِباب دنع ميلششروأا

ةيناعـلاـب ىـمـشسـُت ًةـكرـِب
ُةـشسمـخ اــهــل ادشســِح َتيــب
ًاـعـجـطـشضم ناـك *ٍةــقِورأا

نـم ٌثـك ٌروـهـمـج اـهـيــف
ٍجْرُعو ٍنايمع نم ىشضرا

نورظتني ِءاشضعألا يشسبايو
ا َكيرنأل *ِءا ًاــكلــم

 ًاـناــيــحأا لزــنــي ناــك
.َءاا كّرــحـــيوِةَكْرِبلا

نم ًلوأا ُلزني ناك يذلاو
أاُي ناك ِءاا ِكير ِدعب
*هاعا سضرــــم ّيأا نـــــم
هـب ٌناــشسنإا كاــنــه ناــكو
ثلثو ٍنامث ذنم ٌسضرم
ُعوشسيُهآار ذإا اذــه *ًةــنــشس
ًاـنـمز هـل نأا مـِلـعو ىـًقـلـُم
نأا ُديرــُتأا هــل لاــق ًاثـــك
اي ُسضيرا هباجأاف *أارْبُت

سسأايي مــــلو سضرمـلا عـم هـتاـناـعـم
ةـيـناـكـــمإا نـمو برـلا ةــمــحر نــم
ريرملا عقاولا نم مغرلا ىلع ،هئافشش
نم دوـجو مدعـل هـششيـعـي ناـك يذـلا
ةدملا هذه لاوط ةكرـبـلا يـف هـيـقـلـي
سسأايي نأا وه عّقوتملا رمألا .ةينمزلا
نأا هل لاجم ل هنأا حشضاولا نم ذإا
دعب ةكربلا يف ىقلُي نم لوأا نوكي
نأا عيطتشسي وه لـف هاـيـمـلا كيرـحـت
مل هنكل ،هل نيعم لو ةلوهشسب كرحتي
ناـك يـتـلا برـلا ةـمـحر نـم سسأاـيـي
لاني هّلعل ،ةكرـبلا هذه دنع اهرظتني
.هوقبشس نيذلا نيرخآلا لثم ءافششلا
دقفي مل هّنكل رششبلا ّلك نـــم سسئي دقل
يذلا يناـثـلا سسردلا .هـلـلاـب هءاـجر
سسأايلا كرتن لأا عّلخملا نم همّلعتن
انعشضو ناك امهم انبولق ىلا لخدي
عشضي نمؤوملاف ،ًليئشض انلمأاو ًائيشس
ل يذــلا هــلــلا دنــع هــلــمأاو هءاــجر
رـيـغ> ّنأل رـمأا يأا هـيـلـع لـيـحـتــشسي
دنع عاطتشسم سسانلا دنع عاطتشسملا
.(7٢ :81 ول) <هللا

عّلخملا ىلإا عوشسي برلا هّجوت دقل
لاؤوشسلا اذه ؟<أاربُت نأا ديرتأا> :هلأاشسو
نـم .عـّلـخـمـلا عـشضاوـت ىدم رــهــظأا
ةرتفلا هذه رظتنا نـم نأا يـعـيـبـطـلا

ناك ةكربلا نم برقلاب ًاشسلاج اهّلك
يف عّلخملا ّنأا ريغ ،ءافششلا يغتبي

ناـشسنإا يـل سسيـل ،ديـشس اـي> :هــباوــج
كرـــحت ىتـم ةـكرـبـلا يـف يـنـيـقـلـي
يـــمادق لزني ،تآا انا امنيب لب ،ءاملا
نـم بـّجـعـتـي وأا رـّمذـتــي مــل ،<رــخآا
هربشصو هـعـشضاوـت رـهـظأا لـب لاؤوـشسلا

ةرتفلا هذه دعب ًلهشس سسيل .هناميإاو
ةاناعملا دعبو ،سضرملا نم ةليوطلا

،هودعاشسي مل نيذلا سسانلا ةوشسق نم
،ةعادولا هذه ىلع عّلخملا ظفاحي نأا

سسأايي لأاو هعشضو ىلع ربشصي نأاو
.هئافشش ةيـناـكـمإاو برـلا ةـمـحر نـم
هاـيإا اـنـمـّلـعـي يذـلا ثلاـثــلا سسردلا
اــنــتاــعاــنــق لّدبــن ّلأا عــّلــخــمـــلا

ةواشسق ببشسب انناميإاو انـتاـفّرـشصتو



ىتـم ٌناـشسنإا  سسيـل ُدـّيـشس
 يـنـيــقــلــُي ُءاا َكّرــُح

ًايتآا ُنوكأا امنيب لب ةكرِبلا
هل لاقف *ُرَخآا يلبق ُلِزني
كَرـيرـشس ْلـِمـحا ِمــُق ُعوــشسي
ُلجرلا َئِرَب تقوللف *ِسشماو
ناكو .ىششمو ُهَريرشس لمحو

 لاقف *ٌتبشس مويلا كلذ
ٌتبشس هنإا يفُشش يذلل دوهيلا

َلـــِم نأا كل لـــِحـــي لـــف
يذلا نإا مهباجأاف *َريرشسلا
ْلـمـحإا  لاـق وــه أارــبأا
نَم ُهولأاشسف *ِسشماو كَريرشس
كل لاق يذلا ُناشسنإلا وه
امأا *ِسشماو كَرـيرـشس ْلـِمـحا
شش يذـلا ُملعي نُكي مـلـف يـفـُ

ذإا َلزتعا َعوشسي نأل .وه نَم
*ٌعـمــج ِعــِشضوا  ناــك
 ُعوشسي ُهدجو كلذ َدعبو
دق اـه هـل لاـقـف ِلـكـيــهــلا

لئل ُئطخُت ْدُعَت لف َتيفوُع
كلذ َبهذـف *رـششأا كبـيـشصـُي
نأا َدوـهـيـلا خأاو ُناـشسنإلا
   .ُهأاربأا يذلا وه َعوشسي

لمأات ــــــــــــ
دا هل انديشس ناك اذإا
اـنـشضارـمأا يــفــششيــل دشس

اندششريو انـشسوـفـن بّذـهـيو
يّدؤوا ةليشضفلا قيرط إا
فيكـف توـكـلا مـيـعـن إا
اذإاو .انشسوفن حلاشصم لمهن
نوكي نأا يغبني انيعشس ناك
يعارن انـلاـب اـمـف حورـلاـب
 .تايدشسا

كنوك نم بجعلل ايو
حلشصإا  دها اذه لذبت

إا لــيــحــتـــشسا كمـــشسج

سسيل هلعف ام ّنأا حشضوي نأا ،سسانلا
ركذ دّرـــجم امنإا يـتاذـلا هـناـطـلـشسب
ناــمــــيإاو ٍعــشضاوــتــب عوــشسي مـــشسإا
يـف تاوـمألا ةـماــقإا نــم هــنــّكــمــي
ىلع سسرطب ناك ذإا ،رخآلا عشضوملا
ّنأا ًامــــلاع ٍعـشضاوـتـب ىـّلـشص ٍدارـفـنا

برلا نم هـل ىـطـعـم ناـطـلـشسلا اذـه
ىــــلع نكت مل اثيباط ةماقإا .عوشسي
رـكذـي مـل كلذـل عـمـجــلا نــم ىأارــم
سسيل ذإا ًةينلع عوشسي مشسإا سسرـــطب
بلطو ىّلـــشص امّنإاو كششيل دحأا نم
ىـلإا ةاـيـحـلا داـعأا يذــلا هــلــلا نــم
 .ةاتفلا

نّكمت يتلا ةّوقلا وه عوشسي مشسإا
ةعيبطلا دودح زواجت نم نينمؤوملا
هتمهف ام اذه .ةلشصلاو عشضاوتلاب
للـخ نـم مـيدقـلا ذـنـم ةـشسيــنــكــلا

برلا انمّلع ام لاثم ىلع اهتاولشص
اـناـبأا> نـيـــلـئاـق يـّلـشصن نأا عوـشسي
نونمؤوملا لقانت .<تاومشسلا يف يذلا

انتلشصو دقو ةّيتلشصلا ةداعلا هذه
ناطلشسلا نـم اـهـيـف ةـطـيـشسب ةلـشص
لـك يـف نـمؤوـمـلا دّدششي اـم ةّوــقــلاو
عوـشسي يـّبر> هـتاـيـح يــف ٍةــظــحــل
ةلـشصلا هذـه .<يـنـمـحرا حـيــشسمــلا
مـهـنـع اـهذـخأاو ناـبـهرـلا اـهدّدرـي
ةظحل لك يف اهودّدريل نونمؤوملا

ربـع عوــشسي برـلا ةرزاؤوـم نـيـبـلاـط
تاملكلا هذـه ةـطـشساوـب .هـمـشسا رـكذ
نـع نوـنـمؤوـمـلا رـّبـعـي ةـطـيـشســـبــلا
حيشسملا عوــشسي نأاـب ٍمـيـظـع ٍناــمـيإا

يف مهرزاؤوي نأا رداقلا وهو بر وه
هذـه يـف .هـب نوـموــقــي لــمــع لــك
مظعأا نمؤومـلا بلـطـي ًاـشضيأا ةلـشصلا

اذه طشسو اهلاني نأا نكمي ٍةّيطـــــع
هنأا امـب عوـشسي .<ةـمـحرـلا> :مـلاـعـلا
نأا رداـقـلا وـهو برـلا وـه حـيـشسمــلا
مـلاـعــلا اذــه يــف ناــشسنإلا مــحرــي
دق ٍةطقشس لك نم هيّجنيو رشضاحلا
.اهل سضّرعتي

مل رتاوتم ٍلكششب عوشسي مشسا ركذ
ديلقتلا ىلع دنتشسا لب مدعلا نم ِتأاي

رـيـخـلا لـمـع نــع ىــناوــتــت نــكــت
.ناشسحإلاو

ةاتفلا ةماقإاو ءاـفـششلا اـتـثداـح
.ًاريغشص ًاقرف نلمحي امهيلإا راششملا

سضيرـمـلـل سسرـطـب لاـق ىـلوألا يـف
عوــشسي كيــفــششي> عـــمـــجـــلا ماـــمأا
ناك ةيناثلا ةلاـحـلا يـف .<حـيـشسمـلا
روشضحلا جرخأا ذإا ءافخلا يف سسرطب

ىلشصو هيتبكر ىلع اثج>و ًاجراخ
اتيباط اي لاقو دشسجلا ىلإا تفتلا مث
.<يموق

لشسرلا لامعأا رفِشس ئراق ظحلي
ذـيـملـتـلا هـلـعـفـي ناـك اـم ّلــك  ّنأا

.<عوشسي مشسإاب> طبترا هنع نوربخيو
زـجـعـمـلا ثدحـلا ،ةـماـيـقــلا ىــتــح
ءلؤوه اهلقن يتلا ةراشسلا ىرششبلاو
عوـشسي ةـماـيـق تناـك ،مـلاـعــلا ىــلإا
هـشصخـششب ةـطـبـترـم يأا ّيرـشصاــنــلا

ّنأا ىلإا ةراششإلا ردجت .ًاشضيأا همشساو
ةميدقلا تاراشضحلا يف مشسإلا ركذ
سصخششلا رشضحتشسي نايدألا يف امك
ناـك وـل اــمــك عــماــشسلا نــهذ ىــلإا

مـشسإا رـكذ سسيـل .ًاـيـشصخـشش ًارـشضاــح
ةيقادشصم ءاطعإا دّرجمل انه عوشسي
عشضاوتلل امّنإاو لعف وأا لوقل ةنيعم
ردشصم هلإلل هميدقت بجاولا ركششلاو
ّنأا ظحلن لامعألا ثيح نم .مَعـِنلا
اوناك تازجعملاب اوماق اّمل لشسرلا
نيبـشساـن رـيـغ ،ًاـعـشضاوـت نورـهـظـي
هللا ىلإا لب مهل ةمـيـظـعـلا لاـمـعألا
ذيملتلا .ناطلشسلا اذه مهاطعأا يذلا
تازجعملاب اوموقي نأا اوعيطتشسي مل
كلذ ّنأا ّبرـلا مـهــل لاــق دقو ًلــبــق
انأا دعبو .موشصو ةلشص ىلإا جاتحي
ةرشصنعلا موي يف سسدقلا حورلا اولان
كلذ ّنأا نيكردم ناـطـلـشسب اوـقـلـطـنا
نم ةّيطع امّنإاو ةّيشصخشش ٍةّوقب سسيل
لامعألا هذه ذيملتلا بشسني مل .هللا
وه هللا ّنأاب اوفرتعا لب مهشصخششل
لك لعف نم نونّكمتي هب ذإا لعافلا
دارأا ،هانركذ يذلا سصنلا يف .ءيشش
نـم ًاـطاـحـم ناـك اـمدنـع ،سسرـطــب



دقو لـشسرـلا دنـع ناـك يذـلا مـيدقـلا
يف لشسرلا لاـمـعأا بتاـك اـنـل هـلـقـن
يف ةراششبلاو لشسرلا ةايحل هشضرع
ل فيك .ىلوألا ةيحيشسملا ةعامجلا
حيشسملا عوشسي ىلع يحيشسملا دمتعي
اــم لــك> نأا اــناــشصوأا وــهو برـــلا
نوكي يـمـشساـب بآلا نـم هـنوـبـلـطـت
رخآا عشضوم يفو .(٣٣ :6 وي) <مكل

ةراششبلا ىلإا هذيـملـت لـشسرأا اـمدنـع
لـك اورـششبو اوـبـهذإا> نأا مــهاــشصوأا
بآلا مـشساـب مـهاـيإا نـيدـّمـعـم مـمألا

:8٢ ىـتـم) <سسدقـلا حورـلاو نـبإلاو
٩1). 

ىلع اهتأاششن ذنم ةشسينكلا تمن
عوـشسي مـشساـب هـّنأا سسرــطــب ةــمــلــك
ةيرششبلل سصلخلا نوكـي يرـشصاـنـلا
هب ماق ام ّلك نكلو .(٢1 :٤ عأا)
ّلك نع ًاديعب ٍنأاـتـب ناـك ذـيـملـتـلا
مـشسا رـكذ اذـل .لـطاـب ٍدجـمو ٍرـّبــكــت
نوكـي ةـّيـبـلـقـلا ةلـشصلا يـف عوـشسي
رظنـلا تفـل ةـلواـحـم نودو ٍتمـشصب
ةليشسولا اهنإا .سسانلا مامأا يهابتلاو
ةليشسو ىلإا اهـْلّوـحـن لـف سصلـخـلـل
مّدقت ّلك لشصحي زييمتلاب .طوقشسلل
اـم اذـه .نـمؤوـمـلا ناـشسنإلـل يــحور
نـم ًاـبراـه سسرـطـب لوـشسرـلا هـلـعـف
ٍةردقب يهابتلا نمو لطابلا دجملا
ّلإا رـخـتـفـن نأا اـششاـح ذإا ةـّيـشصخــشش
نــَمو (٤1 :6 لـغ) اـنـّبر بيـلــشصب
:1 وـك1) برلاب رختفيـلـف رـخـتـفا

1٣).
برـــــشضي ٌحلــشس وه عوشسي مشسا

امك ناطيششلا يأا ودعلا نمؤوملا هب
سسيل .يملشسلا انحوـي سسيدقـلا مـّلـعـي
دجمل لب لطابلا دجملل مشسإلا اذه
وه .نينمؤوملل ةمحرـلا بلـطـلو هـلـلا
هوـلــبــق نــيذــلا ّلــك> يذــلا مــشسإلا
دلوأا اوريشصي نأا ًاناطـلـشس مـهاـطـعأا
:1 وي) <همشساب نوـنـمؤوـمـلا يأا هـلـلا

٢1).

كشسفن رمأا لمـهـتو داـشسفـلا
اهتروـشص لـعـلو .ةـيـقاـبـلا
تعنششتو تهّوششت دق نوكت
مدعــل اــهــب يردت ل تنأاو
تنك اذإاو .اهـيـلإا كهاـبـتـنا

اهـب ىرـت ةآارـم تذـخـتا دق
هنشسا  رظنتو كهجو
نأا يغـبـنـي اـمـفأا هـِبوـيـعو
كشسفنل ىرـخأا ًةآارـم ذـخـتـت
اهحـبـقو اـهـنـشسح رـظـنـتـل
اـــهـــنـــشسا ب زـــّيو
تلــق نإاــف .اــهـــئواـــشسمو
ةآارم دجوت نأا نك فيكو
 عبطني فـيـكو سسفـنـلـل
نـــــم سسيــــــل اــــــم ةآارا
تلق .ةيمشسا سصاـخـششألا
ةــيــحور ًاراــثآا كاــنــه نا
سسوـفـنـلا بياـعـم رـهــظــُت
امو تلق نإاو .اهنشساو
بتكلا ةءارق يه تلق .يه
رافشسأاو ليإلاك ةيـنـيدلا
لـشسرـلا راـبـخأاو ءاـيـبــنألا

.شسيدقــلا ءاــبآلا رــَيــِشسو
هذـه  ترـظــن اذإا كنإاــف
ةـئـيـه إا ةـيـقــنــلا ةآارا
حوــن كوــلـــشسو ككوـــلـــشس
مهلاثمأاو ايلـيإاو مـيـهرـبإاو
اياشصوـب كلاـعـفأا تلـباـقو
دقــلا دهــعـــلا  هـــلـــلا

كشسفن ةئيه ىرت ديداو
ةبشسنلاب اهبياعـم فرـعـتو
ىشضتقمو راربألا كولشس إا
يغبني ٍذئنيـحو .اـياـشصوـلا
كلــت عــلــخــتو دهـــت نأا
سسبلـتو ةـجـمـشسلا ةروـشصلا

.ةنشسح ًةروشص اهناكم

 مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

ءابآلا لاوقأا نم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةايح :سسروذيشسيا بألا لاق

نودب ملـك نــم رــيــخ ملــك نودب
اّمأا ،عفنت تمشصلاب ىلوألاف .ةايح

اذإا ،نكل .جعزت حايشصلابـف ةـيـناـثـلا
لاثم دلوي ،ةملكلاب ةايحلا تنرتقا

.ةفشسلفلا لك
لو لئاشضفلا مركأا :لاق هشسفن وه

،ةدلاخ لئاشضفلا نأل ،تاذلملاب متهت
.ةلوهشسب لوزتف تاذلملا اّمأا

سسانلا نم نوريثك :ًاشضيأا لاقو
نوددرتي مهنأا ّلإا ،ةليشضفلا نوديري
دوقت يتلا قيرـطـلا ىـلـع رـيـشسلا يـف
ل رــخآلا سضعــبــلا كلذــك .اــهـــيـــلإا
يغبنيف .ةليـــشضف ةمث نأا نودقتعي
مهلشسك نع يلختلاب نيلوألا عنقن نأا

نأا نيقحللا مّلعـن نأاو ،مـهـنواـهـتو
.ةليشضف ةقيقحلاب يه ةليشضفلا

ناشسنإلا دعبأا رششلا :ًاشضيأا لاقو
.هيخأاو ناشسنإلا نيب قّرفو ،هللا نع
يف عرشسنو هاششاحتن نأا يغبني كلذل

هللا ىلإا اندوقت يتلا ةليشضفلا بلط
ديدحـت نإا .سساـنـلاــب اــنــعــمــجــتو
ةطاشسبـلا وـه ةـفـشسلـفـلاو ةـلـيـشضفـلا
.لقعتو مهفب ةنورقملا

عشضاوتلا ولع نأا امب :ًاشضيأا لاقو
يـف طوــقــشسلا وــه كلذــك ،مــيــظــع
اولبقت نأا مـكـحـشصنأا ،اذـل .ءاـيرـبـكـلا

.اذه يف اوطقشست لو ،كاذ
لاـمـلا بح نإا :ًاــشضيأا لاــقو

دوقي ،عبششلا فرعي ل يذلا ،فيخملا
أاوـشسأا ىـلإا هـل ةدبـعـتــشسمــلا سسفــنــلا
ءدبلا نم هنع دعتبنلف كلذل .رورششلا

ل ًاديــــشس حـبـــشصي ،داـــشس اذإا ،هــــنأل
.رهقُي

ةرششنلا ىلع عطإلاناكملاب
:تننإلا ةحفشص ىلع اًيعوبشسأا
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