
ةلاسسرلا ـــــــــــــــــ
،81-61 :02 لسسرلا لامعأا)

82-63)
 ىأاـترا ماـيألا كلـت

 ضسسسفأا َزواجتي نأا ُضسلوب
نأا هـل ضضرـعـي ّـئـل رـحـبــلا
ناـك هـنأل ،ةـيـسسآا  ئـطـبـُي
 نوــكــي ىــتــح ُلــجــعـــي
نإا ةرـسصنـعـلا َموـي َمـيـلـسشروأا
َثعب َضسُتيليـم نـمـف *هـنـكـمأا
َضسوسسُق ىعدتسساــف َضسسسفأاإا
هيلإا اولسصو اّملـف *ةـسسيـنـكـلا

مكسسُفـنأل اورذـحا *مـهـل لاـق
مكَماقأا يتلا ةيعرلا ِعيمو
ًةفقاسسأا اـهـيـف ضسدقـلا ُحورـلا
يـتـلا هـلـلا ةـسسيــنــك اوــعل
اذه ملعأا إاف *هِمدب اهانتقا
دعـب مـكـنــيــب لــخديــسس هــّنأا

ل ةـفـِطاــخ ٌباــئذ يــباــهذ
مكنمو *ةيعرلا ىلـع قـفـسشـُت
ٌلاـجر موـقــيــسس مــكــِسســُفــنأا
ةـيوـتـلـم ٍروـمأاـب نوـمـّلـكـتـي
*مهءارو َذيمتلا اوبذتـجـيـل
يّنأا نيرّكذـتـم اورـهـسسا كلذـل
فـُفــكأا َ نــسس ثــث ةّدم
ٍدحاو لك َحسصْنأا نأا ًاراهن ًيل
اي مكعدوتسسأا نآلاو *ٍعومدب
هِتمعـن ةـمـلـكو هـلـلا يـتوـخإا
مكحنو مكَينبت نأا ةرداقلا

*سسيّدقلا عيمج عم ًاثام
وأا َبهذ وأا َةّسضِف ِهتسشأا  إا

ـــــــــــــــــــــــ دق ِتبأا اي»
<ةعاسسلا تتأا ـــــــــــــــــــــــــــ

دحأا قــبــسسي يذـــلا دحألا موـــي
ةسسدقملا انتسسينـك دـّيـَعـُت ،ةرـسصنـعـلا

يأا ،لوألا ينوكسسملا عمجملا ءابآل
هلخ تمأاتلا يـتوـهل رـَمـتؤوـم لوأا
ثحبلل ضضرألا راطقأا نـم ةـسسيـنـكـلا

لــــئاــــسسم يــــف
قّلعتـت ةـيـناـمـيإا
حيسسملا ضصخـسشب
كلذ يـف .اـنـهــلإا
تـبـث عـَمـجــمــلا
ةـمـعـنــب ،ءاــبآلا
،ضسدقـــلا حورـــلا
حيسسملاب ناميإلا
ًاــــــبر عوـــــــسسي
ًايواسستم ًاهــــلإاو
عـم رـهوــجــلاــب
ًادسسـَجـتـمو ،بآلا

،ًاـماـت ًاـناـسسنإا ءارذـعـلا مــيرــم نــم
نـم نـيـَلوألا نـيـئزــجــلا اوــعــسضوو
ةراـبـع ىـتـح يأا ،ناـمـيإلا روـتــسسد
ضضوخن نل .<هكلُمل ءانف ل يذلا>
عمـجـمـلا اذـه تاـيـثـيـح يـف اـنـهـه
ّضصنلا يف لب ،هليـسصاـفـتو ضسدقـمـلا
مويل ةسسينكلا هتقتنا يذلا يليجنإلا
طاـبـترا رـِهـظــُن اــنــلــع ،اذــه دحألا

 .ثدحلاب هيناعم
امم ذوخأام يليجنإلا عطقملا اذه

،<ةيعادوـلا عوـسسي ةـسص>ـب فَرـعـُي
بآلا عوــسسي رواــح اــهــيــف يـــتـــلا
ماـمأا ،نـبإلا ةـّيـمـيـمـحـب يواـمــسسلا
ىـلإا مـهـب جرـخـي نأا لـبـق هذـيـمــت

لبق .هيلع ُضضَبقُي فوسس ثيح ناتسسبلا
عوسسي متخ ةيـعادوـلا ةـسصلاـب ءدبـلا

دق> ًئاق مهديدسشتب ذيمتلل هتيسصو
يف .مسس يف مكل نوكيل اذهب مكتملك
:اوقث نكلو ،قيسض مكل نوكيسس ملاعلا
.(33 :61 وـي) <مـلاـعـلا تبـلـغ دق اـنأا
ةـيآلا هذـه ببـسست دق ىـلوألا ةـلـهوـلـل
نوكي نأا دارأا ْنَم هنأاب يحوي ًاسسابتلا

كرـتـي نأا ًاـمـكـُح هـيـلـع حـيـسسمـلا يـف
اذــه .مــلاــعـــلا

حيسسملاف أاـطـخ
ىــلإا تأاـــي مـــل
ًارئاسص ،مـلاـعـلا
انلُقنيل ،ًاناـسسنإا

ملاعـلا اذـه نـم
.رخآا ناكم ىلإا

ئـــسشنـــُيــــل لو
رـفـَكـُت ةـعاـمـَج

دعتبتو مـلاـعـلا
لــــب .هـــــنــــــع
جاـيـسس> مدهـيـل

ملاعلا نيب ًامئاق ناك يذلا <ةوادعلا
راسص هـلـلا نـبإا> .هـقـلاـخو قوـلـخـمـلا
،<ًاـهـلإا ناـسسنإلا رـيـسصي يـكـل ًاـناــسسنإا
يـكـل يأا .نوـسسيدقــلا اــنؤواــبآا لوــقــي
ام رادقمب ،وه ثيح ناسسنإلا ضسدقتي
ضسدـَقـتـيـــف ،حــيـسسمـلاـب هـتاذ دـِحــتــُي
اذإا - <ّداسضت>ـلا اذــــه امأا .هب ملاعلا

هـب يــــحوـت يذـلا - رـيـبـعــــتـلا زاـج
حـيـسسمـلا نـيــب ضسيــل ًاذإا وــهـــف ةــيآلا

ىتح ةبحملا ةعيرسش نيب لب ملاـــــعلاو
ضسوـماـن> يـه يـتـلا ،لـماـكـلا لذـبــلا
ةعيرـسش نـيـبو ،( 2: 6غ) <حـيـسسمـلا
روـعـسشلا نادقـفو ضضغـبـلاو ةـيــناــنألا
يه يتلا ،تافآلا نم اهريغو رخآلاب
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لوألا وكسسا عما ءابآا دحأا
 سسويرفونأا َسسيدقلا راكذت
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رسشاعلا رَحَسسلا ليإا



اذـهـب نـبإلا دجـم نـتـعاو .ًارـفاــظ
بآلا دجم رهظُي يسصخلا ريبدتلا
كنـبا كدـّجـمـيـل كنـبا دـّجـم> :ًاـسضيأا
زاــجــنإا دعوــم ًاــسضيأا وــه .<ًاـــسضيأا
لاسسرإاب أادبي يذلا يسصخلا ريبدتلا
ًاــيداــف مــلاــعــلا ىــلإا هــنـــبل بآلا

دعب هيبأا ىلإا نبإلا ةدوعو ،ًاسصلَخُمو
ةيرسشبلا ةعيبطـلا ًادعـسصـُم ةـماـيـقـلا
ءايبنألا هلاق ام ّلُك .اهَدجَم يتلا

:ةوقبو ةينع نآلا ققـحـتـي ًاـمـيدق
ًامسسا هاطعأاو ًاسضيأا هللا هعفر كلذل>
عوسسي مسساب وثجت يكل ،مسسا لك قوف
ىلع نمو ءامسسلا يف نمم ةبكر لك
فرتعيو ،ضضرألا تحت نمو ضضرألا

بر وه حيسسملا عوسسي نأا ناسسل لك
لوـسسرـلا لوـقـي ،<بآلا هـلــلا دجــمــل
ىتح .(11-9 :2 يف) ًارّسسفم ضسلوب
ةـعـيـبـطـلاـب بآلاــب نــبإلا يواــسست
بآلا دجم ذإا ًارهاظ راسص رهوجلاو
نود امهدحأا نلعتسسي ل نبلا دجمو
ةهج نم انل حسضاو ،اذه عمو .رخآلا
يف هسسفنل بلطي ل حيسسَملا نأا ىرخأا
هـيـبأا دجـم طـقـف لـب ،ًادجـم مـلاـعــلا
هذه ىلإا تيتأا اذه لجأل> :يوامسسلا
ءاجف .كمسسا دّجم بآلا اهيأا ،ةعاسسلا

دّجـمأاو تدـّجـم :ءاـمـسسلا نـم توـسص
 .(82 :21 وي) <ًاسضيأا

ةيعادولا هتسص نم يلي ام يف
يسصخلا هلمع لك دري عوسسي ىرن
كتدّجم دق انأا> .هيبأا هللا ديجمت ىلإا

يذلا لمعلا تممتأا دق ،ضضرألا ىلع
كمسسا تنلعأا دق ...هلمعأل ينتيطعأا
اهدرويل نكي مل ًاسضيأا هذه .<ضسانلل
:ةلاسسر اهيف انل نكي مل ول يليجنإلا
حيسسملاب ضسّدقتت نأا كنكمي ل تنأا
لـثـم ْرـِسصـَت مـل اـم (ًـكـسش ل ًـعـف)
هيف ضسيلو قداسص> وه يذلا حيسسملا

يذـلا دجــم> لإا بلــطــي لو ،<مــلــظ
ل نأا ينعي اذه .(81 :٧ وي) <هلسسرأا
ل نأاو هللا دجم لإا نمؤوملا بلطي
ىغطت ملاعلا عئارسش نم ةعيرسش عَدَي
يف كلسسي نأا .ليجنإلا ةعيرسش ىلع
.حيسسملا ةعاطك هلل ًاعئاط هتايموي

نوملعت متنأاو *ٍدحأا َضسابل
تاــجاــحو يــتاــجاــح ّنأا
ِناتاه اهْتمَدَخ يعم نيذلا
ُتنّيب ٍءيسش ّلك  *ناديلا
نأا يـغـبـنـي اذـكـه هـّنأا مـكـل
نأاو ءافعّسضلا دعاسسنل َبعتن
.عوـسسي ّبرـلا َمـك رـّكذـتـن
وه َءاـطـعـلا ّنإا لاـق هــّنإاــف
*ذـخألا نـم َكأا ٌطوــبــغــم
ىـلـع اـثــج اذــه لاــق اّو
.ىّلسصو مهعيمجعمهيتبكر

ليإلا ــــــــــــــــ
(31-1 :٧1 انحوي)

 عفر ناـــمزـــلا كلذ
سسلا إا ِهـيـنـيـع ُعوـسسي ءاـمـّ
ِتتأا دق ِتبأا اـــــــي لاــــــــقو
كدّجميل كنبا ِدّ .ُةعاسسلا
سضيأا كـُنـبا ُهَتيطـعأا اـمـك *اـً
ٍرـسشب ّلـك ىـلــع اــًناــطــلــسس
هل ُهَتيطعأا نم لك َيطعُيل

يـه هذــهو *ةــّيدبأا ًةاــيــح
كوفرعي نأا ُةّيدبألا ُةايا
يذـلاو ّيـقـيـقا َهـلإلا َتنأا
انأا *حيسسا َعوسسي ُهَتلسسرأا

دق .ضضرألا ىلع كُتدّ دق
ينَتيطعأا يذلا َلمعلا ُتمأا

تنأا دّ نآلاو *ُهَلمعأل
يذلا ِداب كدنع ِتبأا اي
ِنوك ِلبق نم كَدنع  ناك
كـَمـسسا ُتنـلـعأا دق *مـَلاـعــلا
 مهَتيطعأا نيذـلا ِضساـنـلـل
كل اوـناـك مـه .مـَلاـعـلا نـم
دقو  مــهــَتــيــطـــعأا تنأاو

دق نآلاو *كمـك اوـظـِفــح
 ُهَتيطعأا ام ّلك ّنأا اومِلع
يذلا َمكلا ّنأل *كنم وه
.مهل ُهـُتـيـطـعأا  ُهـَتـيـطـعأا

يّنأا ًاّقح اوملعو اولِبق مهو

دق> هـلوـقـبو .مـلاـعـلا اذـه ضسوـماــن
تققحت دق ةبلغلا يأا) <ملاعلا تبلغ
نع عوسسي انبر مـّلـكـتـي ل (لـعـفـلاـب
،ّمتت نأا ةعِمزُملا ةيسصخلا هتحيبذ
سسـَجـت نأا درـجـمـب هـّنأا نـع لـب يـف دـ
لازأا يأا .هتهولأا نم هيف ثَب ملاعلا
سشـَب نـيـب عـناوـمـلاو زـجاوــحــلا ةـيرـَ
داــع اــم .هــلـــلا ةـــسسادقو ناـــسسنإلا
ـل عوسضخـلاـب <ًاـموـكـحـم> ناـسسنإلا
هل تداع لب <ملاعلا اذه ضسومان>

 .رايتخلا ةيّرح
،<ءامـسسلا وـحـن هـيـنـيـع عـفر>

ةرسضَحلا ناكـم ىـلإا زـمرـت ءاـمـسسلاو
ًارسضاح لعفلاب هللا ناك نإاو ةيهلإلا

دهسشملا اذهل نكي مل ول .ناكم لك يف
ذإا ،يـلـيـجـنإلا هرـكذ اــمــل ةــيــمــهأا

ل ةيليجنإلا ضصوسصنلا نأا فورعم
انلّمأاـت اذإا .يـئاورـلا درـسسلا ىـّخوـتـت

يذـلا ،ةـيـعادوـلا ةـسصلا ضصن ًاديـج
ظحن ،انيلإا هولقنو لـسسرـلا هـعـمـسس

عفر .هيبأاو نبإلا نيب راوحلا ةّيميمح
اذه يف ،ةغللا ةّيمـيـمـحو نـيـنـيـعـلا
ىلإا يقترنل انل ةوعدلا امه ،ضصنلا

،هللا عم ةقعلا نم ىوتسسملا اذه
نبلا نيب ةـيرـسسلا ةـكرـسشلا ىوـتـسسم
وه ام لك يحيسسملل ةبسسنلاب .هيبأاو
ةيدومعملاف،ريسصقتىوَتسسُملااذهنود
.ًايّلُك ًاكارتسشا حيسسملاب انـْتَكَرسشأا

يحوت هيبأا ىلإا عوسسي تاملك ىلوأا
..امهنيب ًاقَبسسُم هيلع قـَفـتـُم دعوـَمـب
لوــقــي ،<ةــعاــسسلا تتأا دق تبأا اـــي>
دعوـم ،كلذـك لـعـفـلاـب وـهو .عوــسسي
:ةّوـقـب ةـيـهـلإلا ديـعاوـمــلا نــتــعا
اهل دح ل يتلا هللا ةبحم نتعإا
لبَق نم عوسسي اهنع أابنأا امك ملاعلل
ىتح ملاعلا هللا بحأا اذكه> لاق ذإا
نم كلهي ل يكل ،ديحولا هنبا َلَذَب
ةاـيـحـلا هـل نوـكـت لــب ،هــب نــمؤوــي
ةقيقح نعإاو .(61 :3 وي) <ةيدبألا

ًامات ًاناسسنإاو ًامات ًاهلإا نبلا ةعيبط
هباهذب ةوقب رهظت فوسس امك ،ًاعم
توملا بلغيل ،ًاعئاط توملا ّلذ ىلإا

ربقلا نم هـتـماـيـقـب دبألا ىـلإاو ةرـم



كــّنأا اوــنــمآاو ُتجرــخ َكنــم
مـهـلـجأا نـم اـنأا *يـنـتـلـسسرأا
ِلــجأا نـــم ُلأاـــسسأا ل .لأاـــسسأا
نـيذـلا لـجأا ْنـم لـب اـعــلا
لك *كل مهّنأل . مهَتيطعأا
َكل ٍءيسش لكو كل وه  ٍءيسش
*مهيف ُتدّجُم دق انأاو  وه
اــعــلا  ُدعــب اـــنأا ُتسسلو
انأاو .اعلا  مه ءلؤوهو
ضسوّدقلا ُبآلا اهّيأا .كيلإا يتآا
نـيذـلا كـِمـسساـب مـهــظــَفــحا
اًدحاو اونوكيل  مهـَتـيـطـعأا

مهعم ُتنك ح *نحن امك
 اــعــلا مـهـُظـفـحأا تنـك

مهَتيطعأا نـيذـلا ّنإا .كمـسساـب
 و مـهـُتـظـِفـح دق كِلـهـي
ِكـهـلا ُنـبا ّلإا ٌدحأا مـهــنــم
يّنإاف نآلا اّمأا *ُباتكلا ّمتيل
 اذهب ُمّلكتأا انأاو .كيلإا يتآا
ًماك يحرف َنوكـيـل ِاـعـلا

 .مهيف

لمأات ــــــــــ
لكو كل وه  ءيسش لك> .< وه كل ءيسش

انّبر ّنأاب فعن اميف
هلإا هسسفن وه حيسسا عوسسي
لوقن ،لماك ناـسسنإاو لـماـك
بآل ام ّلك هسسفن وه هل ّنأاب
هل ّنأاو ،ةدلولا مدع ادع ام
ادع اــم لوألا مدآل اــم ّلـــك
هل ّنأا كلذ ،اهدحو ةئيطا

،ةلقاعو ًةقطان ًاسسفنو ًادسسج
 - هــسسفــن وــه هــل ّنإاـــف
- تنثإلا تعيبطلا لباقم
نم ّلكل ةيعيـبـطـلا ضصاوا
يأا :تـنـثإلا تـعـيــبــطــلا

،تنثإا تيعيبط تئيسشم
لـعـفو .ةـيـناـسسنإاو ةـّيـهــلإا

يــهــلإا ،نــثإا يــعــيــبــط

اذه يف تفلُي ام .ريبكلا نيـطنطسسق
تاداهطسضلا تامـع نأا عـمـجـمـلا

ىلع ًايلج ةرهاظ تناك تاباذعلاو
نم وتأا نيذـلا ءاـبآلا مـظـعـم داـسسجأا

حيـسسمـلـل اودهـسشيـل مـلاـعـلا ضسئاـنـك
.ماودلا ىـــلـــع بلاـــغـــلاو يـــحــــلا

ةروتبملا وأا ةهّوـسشمـلا مـهؤواـسضعأاـف
تادلـجـلاو برـسضلاو حورـجـلا راـثآاو
يذلا ّيحلا ناميإلا نأا ىلع ٌةداهسش
لوألا ءزجلا يأا)  ةيقين يف هونّود
هـلإاـب نـمؤوأا ناــمــيإلا روــتــسسد نــم
اًظوفحم ناك (هكلمل ءانف ل ...دحاو
مهداسسجأاو ،مهلوقـعو مـهـبوـلـق يـف
 .ربسصب تاباذعلا تلمتحا يتلا

وه عمجملا مائتلليسساسسألافدهلا
ضسويرآاف .ضسويرآا ةقـطرـه ةـهـجاوـم
اميف راسصو ،ايبيليفىّـبرتودلويذلا
،ةيردنكسسإلا يف ًانهاكف ًاسسامسش دعب
،حيسسملا عوسسي يأا ،نبإلا ةيهولأا ركنأا

نكي مل تقو كانه ناك هنأاب دقتعاو
؛يلزأا ريغ هنأا يأا ؛هيف اًدوجوم نبإلا

مدعلا نم ًاـقوـلـخـم ًاـسضيأا هرـبـتـعأاو
ىندأاو رهوجلا يف بآل ٍواسسم ريغو
امـك .بآلا نـم ةـيـهوـلألا يـف ةـبـتر
يتلا ةقولخملا ريغ ىوقلا نأا نلعأا
يـه ...قـلـخـلاو دجـمـلا لـثـم نـبإـل
بسسحــب ضسيــلو ةــمــعــنـــلا بسسحـــب
هراـكـنإا ىـلإا ةـفاـسضإلاـب .ةـعـيـبـطـلا
نـبإلا حـبـسصي ذإا ثوـلاـثـلا ةديـقـعــل

 .ًاهلإا ضسيلو ًايداع ًاقولخم اهدنع
يف ًاعبط ًأاطخ نحن عقن ام ًاريثك

ةجهللاب ثدحـتـن اـمدنـع خـفـلا اذـه
عوـسسي برـلا دـيـم نـع ةـيـكـحـمـلا
وأا ًانايحأا ضضعبلا انسضعب عم حيسسملا

،راغسصلا اندلوأا ربخن امدنع ىتح
ناـكـم <قـلـُخ> ةراـبـع مدخــتــسسنــف
دق عوـسسي نأا لوـقـن اـمدنـعـف .<دلُو>

عقو يتلا ةلـكـسشمـلا يـف عـقـن ،قـلـُخ
لوقن نحن ،يلاتلابو ضسويرآا اهيف
مل هنأا يأا مدعلا نم قلُخ دق عوسسي نأا
دلو حيسسملا .لبق نم ًادوجوم نكي
:ءدبلا ذنم ناك يلزأا وه .قلخُي ملو
ناك ةملكلاو ةملكلا ناك ءدبلا يف>

ةظعلا ىلإا اندُع اذإا ،كلذ نم رثكأا
انؤواـبآا اـهاـّمـسس يـتـلا لـبـجـلا ىـلـع
اـنـبر ىرـن ،ديدجـلا دهـعـلا ضسوـماـن
هاياـسصو ةـلـسسلـسس حـتـتـفـي حـيـسسمـلا
اذكه مكرون ئسضُيلف> :هلوقب ةيهلإلا

مـكـَلاـمـعأا اورـي يـكـل ،ضساـنــلا ماّدق
سسـَحـلا يف يذلا مكابأا اودجـَمـيو ،ةـنـَ
.(61 :5 ىتم) <تاومسسلا

هريبدتب حيسسملا نأا ىقبيو اذه
هتّسصاخوءاجهتّسصاخىلإا>يسصخلا
ينعملاو،(1:01وي) <هـلـبـقـت مـل
نم يتلا ةقيلخلا وه انه <هتّسصاخ>ـب
اهّلك هلبقت مل نكلو ،ىتأا اهلك اهلجأا
،دسسجلاب رهظ> ديحولا هللا نبإا .دعب
زرُك ،ةكئمل ىءارت ،حورلاب رربت
،ملاعلا يف هب َنِموُأا ،ممألا نيب هب
ضسيدقـلا لوـقـي ،<دجــمــلا يــف عــفُر
ـلا هذه نكل .(61 :3وميت1) ضسلوب
دعب لمتكت مل <ملاعلا يف هب نموأا>
مل حيسسملا .هّلك ملاعلا لمسشت مل ذإا
نامز يف ام ةعامج ضصّلخيل ِتأاي
اهرسسأاب ةقيلخلا لب ،نيَددَحمناكمو
ٌرُثُك .نامزلاو ةنـكـمألا دادتـما ىـلـع
نأا نوـلوـقـي نـيـسسيدقـلا اـنـئاـبآا نـم
عازنلا يف هّنأاكو ىـقـبـيـسس حـيـسسمـلا

لـك َضصـُلـخـي ىـتـح ،بيـلـسصلا ىـلـع
دجـم نـعإا لـمـتـكـي كاذذإا .ناــسسنإا
مهّنأاكو .خيراتلا متـتـخـيو حـيـسسمـلا
ناسسنإا قّقح املك :انل نولوقي اذهب

سصق ،حـيـسسمـلاـب هـسصـخ تقو نم ر
لاـمـتـكا يـف عرـسسو حـيـسسمـلا عازـن
.هدجم نعإا

نيب ناميإلا ــــــــــــــــــــــــ
لقعلاو بلقلا ـــــــــــــــــــــــــــــــ

دحألا يف ةسسدقملا ةسسينكلا تبتر
ديعن نأا دوعسصلا ضسيمخ دعب عقاولا

يذلا لوألا ينوكسسملا عمجملا ءابآل
.يدـيـم عـبارـلا نرـقـلا يـف دقـعـنا
ةيقين عمجمب عمـجـمـلا اذـه فرـعـُي
يف ،اهيف دِقُع يتلا ةنيدملا مسسإا ىلع
ضسيدقلا هرسضح دقو ،ةيلاحلا ايكرت



.(1:1وي) <هللا ةملكلا ناكو هللا دنع
يه هوهي دوهسش ةعدبف مويلا امأا

،ضسويرآا ةقطرهل دادتما اهتاذ ّدحب
يف تأادب يتلا ،ةثيدحلا ةيسسويرآلا
عم2٧81 ماع ةدحتـمـلا تاـيلوـلا
دوهسش عابتأا ضضفري .لسسار زلراسشت
حيسسملا عوـسسي ّبرـلا ةـيـهوـلأا هوـهـي
يفو ،رهوجـلا يـف بآـل هـتاواـسسمو
نولعجي هلل عوسسي ةونـبـل مـهراـكـنإا

يداع ناسسنإا درجم عوسسي برلا نم
نأاب ًاسضيأا نومّلعي امك .مدو محل نم
نع ريبعت درجم وه ضسدقلا حورلا

 .هللا ةوق
ضسويرآا نيب كرتسشملا مسساقلا نإا

ام ىلع طقف رسصتقي ل هوهي دوهسشو
نم ـعـج اـمـهـكـف .هـب نوـنـمؤوـي
ةزيكرلا طقف لقعلاو ّيرسشبلا قطنملا
ةيهولأا نـع ثيدحـلا يـف ةـيـسساـسسألا
يتأاي ناميإلا .حيسسملا عوسسي ّبرلا

ينب اي> لقعلا نم ضسيلو بلقلا نم
كاـنـيـع ظـحـتـلو كبـلـق يـنــطــعأا

دربي امدنع .(62 :32 مأا) <يقرط
ًاـغراـف حـبـسصي ناـمـيإلا نـم بلـقـلا

،ةريرسشلا حاورألا هلخاد ىلإا لّلسستتف
ةـلـئـسسأا حرـطـب لـقـعـلا أادبـي اـهدنــع
اهيلع بواجي ،توهلا لوح ٍةبيرغ
عبـسشتو هـبـسساـنـت يـتـلا ةـقـيرـطـلاـب
نأا نييتوهلا دحأا لوـقـي .هـتاـبـغر
.كنع ًاجراخ يقب اذإا ككرحي ل هللا>
<ةمعنلاب كيلإا لخد اذإا ككرحي هنإا

ًاناميإا هللاب انمآا اذإا لإا متي ل اذهو
 .هيف بيع ل ًاميوق

ىلإا رومألا مظعم لقعلا لوحي
نم لواحي ،ةيملع ةيباسسح لئاسسم
تايلاكسشإلا ىلـع ةـباـجإلا اـهـلـخ

ىلع ةبوجألا يتأاتف اهحرطي يتلا
هكاردإاو همهف ناسسنإلا عيطتسسي ام
امإا هتردق قوفي ءيسش لك .ًايقطنم
امإاو ىرخأا ةقيرـطـب هـفـيـلوـت ديـعـي
ل رمألا اذه .ًاعطاق ًاسضفر هسضفري
لئاسسمـلا ىـلـع قـلـطـمـلاـب قـبـطـنـي
.ةيناميإلا ةيتوهلا

تّيرحو.اسسنإاو
ةّيهلإا ،تنـثإا  تـيـعـيـبـط
ًةفرعمو ًةمكحو .ةّيـناـسسنإاو
وهف .تيـناـسسنإاو تـيـهـلإا

رهوا  بآلا هلل ٍواسسم
.هللا ةيرحب لـعـفـيو ءاـسشيو
 ناسسنإل ٍواسسم هنأا او
لعفيو ءاـسشي وـهـف ،رـهوا
.هـسسفـن ناـسسنإلاـك ةـّيرـحــب
ملآلاو هبئاجع بئاجعلاف
...هملآا

ةعماا ةسسينكلا انمّلعُت
بآلا دوجو عم ّنأا ةيلوسسرلا

ضسنا ديـحوـلا نـبإلا ناــك
لو نمز ـب هـنـم ًادوـجوـم
،كاردإلا قوفي اّ لاـعـفـنا
عيما هلإا هملعي يذلا رمألا

دوجو عم هنأا امكف .هدحو
رداسصلا رونـلا نوـكـي راـنـلا

ًلوأا رانلا نوكت لو ،اهنم
نانوكي لب ،رونلا كلذ دعبو
رداسصلا رونلا نأا امكو .ًاعم
ًامئاد اهنم دولوم رانلا نم
كلذك ،ةـتـبـلا اـهـقراـفـي لو
بآلا نـم ًاـسضيأا نـبإلا دلوــي
لب ،ةتـبـلا هـقراـفـي نأا نود
رونلا ّنكل .ًامئاد هيف نوكي
قافا ب رانلا نم دولوا

ضسيل ،ًامئاد اهيـف يـقاـبـلاو
لـَبـِق نم هب ضصاخ مونقأا هل
راـنـلـل ٌةـفـسص هــنأل ،راــنــلا

ديحولا هللا نبإا امأا .ةيعيبط
ب بآلا نم دولوا ضسنا
،قافا لو لاـــــــسصفــــــــنا

هـلـف ،ًاـمـئاد هـيـف تباـثــلاو
لـَبــِق نـم ضصاا هـموـنـقأا

.هللا

  يقسشمدلا انحوي سسيدقلا

لوهجم نم دلوي مل ةسسينكلا ناميإا
عوسسي برلا عم لسسرلا ةربخ نم لب
رـبـع هـتـلـقاـنـت اـم اذـهو حــيــسسمــلا
يذلا ءدبلا نم ناك يذلا> لايجألا
يذلا اننويعب هانيأار يذلا هانعمسس
ةهج نم انـيديأا هـتـسسمـلو هاـندهاـسش
ترهظُأا ةايحلا نإاـف .ةاـيـحـلا ةـمـلـك
ةايحلاب مكربخنو دهسشنو انيأار دقو
بآلا دنـــع تناـــك يـــتـــلا ةــــيدبألا

هذه .(2 -1 :1وي1) <انل ترهظُأاو
بهتـلـمـلا بلـقـلا اـهردسصم ةرـبـخـلا
امنإا ناسسنإلا نإا> .يـهـلإلا قـسشعـلاـب
هنإاف برلا امأاو ،نينيعلا ىلإا رظني
هللا .(٧ :61 مسص1) <بلقلا ىلإا رظني
رأا) <ىلكلا رِبـتـخـم بلـقـلا ضصحاـف>
:عداخملاو باذكلا فسشكي (01 :61
همفب يلإا برتقا دق بعسشلا اذه نأل>
هدعبأاف هبلق امأاو هيتفسشب ينمركأاو
ل> ناميإلا ًاذإا .(31 :92ضشإا) <ينع
نـم يـتأاـي لو لـهـجــلا نــم يــتأاــي
رسسعي بلقلا عم ةكرـسش هـل ،ةـفاـقـثـلا
.نييتوهلا دحأا لوقي <ًايلقعاهنايبت

بلقلا نيب قفوي نأا نمؤوملا ىلع
عيطتسسي ناسسنإا نم ضسيلف> لقعلاو
ناـسسنإا نـم لو ،لـقــعــلا يــمرــي نأا
ناذهـف ،بلـقـلا يـمرـي نأا عـيـطـتـسسي
يك ًقع هللا انحنم دقل .<ناقناعتم
ام نيبو هلل ٍضضرم وه ام نيب زيمن
وه امو هللا نم وه ام ،كلذ ريغ وه
:انحوي يليجنإلا لوقي .ريرسشلا نم
هللا نم يه له حاورألا اونحتما>
اوجرخ دق نيريثك ةبذك ءايبنأا نأل
ناميإلا نإا .(1 :4وي1) <ملاعلا ىلإا
ىلع ددجتم فاسشتكإا وه يحيسسملا
نم مئاقلا حيسسملا عوسسي رسسل ماودلا
لب ٍنمؤوم ريغ نكت ل> تاومألا نيب
.(٧2 :02وي) <ًانمؤوم

ةرسشنلا ىلع عطإلا ناكملاب
:تننإلا ةحفسص ىلع اًيعوبسسأا
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