
ةلاشسرلا ـــــــــــــــــــ
(7-1 :51 ةيمور)

انيلع ُبـــجي ُةوخإا اي
نأا َءاــــــيوـــقألا ُنـــــحـــــــن
سضلا َنَهَو َلـِمـَتـحـن لو ِءافع
سسفـنأا يـِسضرـُن ِسضرُيـلـف *اـنـَ
ُهــَبــيرـــق اــنــم ٍدـــحاو لــك
نإاـــف *ناينُبلا ِلجأل ِخلل
ُهَسسفن ِسضرـــُي مــــل َحيسسا

ُتايعت َبِتـُك اـمـك نـكـــلو
نأل *يلـع تعـقو َكيرـيـعـم
ُلبـَق نـم َبـــــِتـُك اـــم لــــك
َنوكيل انميلعتل َبـِتـُك اـمـنإا
ِـــسصلاـب ُءاـــــجرـلا اـــــنــل
مكِطعُيلو *بتكلا ِةيزـعـتـبو
نأا ِةــيزــعــتــلاو ِسصلا ُهــلإا
اميف ِءارآلا يقفتـم اوـنوـكـت
ِحـيـسسا ِبـَسسحــب مــكــنــيــب
ٍسســـفنب مكنإا ىتح *عوسسي
ٍدــحاوٍ مــــــــــــــــفو ٍةدـــحاو

جــبر اــبأا َهــلــلا نودــاـنــ
ِلـجأا نـم *حـيــسسا َعوــسسي
ًاسضعب مكُسضعب ذختيلف كلذ
ِد ُحيسسا مكذـخـتا اـمـك
.هللا

ـــــــــــــــــــــــــــــــ ةقيلا تامشس
ةديدا ــــــــــــــــــ

نم ةـسسدقا ةسسيـنـكـلا اـنـعـسضت
ُأارقُي يذــلا يليإلا عطقا لخ

ماــمأا (53 -72 :9 تم) موــيــلا
ءافسشو يمعألا ءافسش :ـــتزـجـعـم
.هــنم ناـطـيـسشلا درـط دعـب سسرـخألا

لـــــــــــك دعـــــبو
ىرــن ةزــجـــعــم
نـــم نــــيررا

مـــــــهاـــــــياطخ
هـلـلا نوـحــّبــسسي
نوـــــــعـــيذـــيو
 هـبــــئاـجـعــب
اــــــــعـــلا ّلـــك
تلـــعـــف اـــمــــك
ةيرـماـسسلا ةأارا
.(4وي)

تاحاحسصإلا
ةظعلا يه ىتم ليإا نم7و ،6 ،5
 عوسسي انعسضي اهيفو لبا ىلع
ءاـج يـتـلا ةديدا ةـقــيــلا راــطإا
لسسغب اهايإا ًارّهطم ،اـهـسسّدقـي يـكـل>
هسســــفنل اهّدعــــي يكل ،ةملكلاب ءاا

لو اـهـيـف سسند ل ،ةدي ةــسسيــنــك
لـب ،كلذ لـثــم نــم ءيــسش وأا نــسضغ
:5 فأا) <بيـع ـبو ةـسسدقـم نوــكــت
عـــطــقا اذــــه  اــــمأا .(62-72
ةـقـيـلا هذـه تاـمـسس ماـمأا نـحـنـف
،هـلـلا ىرـت ةـحوـتـفـم عأا :ةديدا

ةدقــــع كفــنـــــت هــلــلا فرــع نـــمو
لك  هحيبسست إا جرخيو هناسسل

.ح

نأا تزــجــعا تاــه  تفــلا
لب جراا  امــــهمقي  عوــــسسي

 و> تيـــبـــلاإا ءاــــج ا تيــبـــلا
.(82 :9تم) <نايـمـعألا هـيـلإا مدقــــت
سسجـتــلا إا ـــــسشــُي اــمــّنإا تيـــبــلا دـّ
اــنــنـــك ناـــك اـــم هـــنودــب يذــــلا
عـّتـمـتـلاو ،هـلـلا نـبا عــم سسمـــــتــلا
اننـــــيعأل بهيل ،ةّيهلإلا هتاّيناكمإاب
ةئيطا ببسسب .رونلا نـياـعـتـف ،هروـن

تــــــــــمــــِلـــظُأا
انـــــــتــسصــــب
اــــــــتــلاــبو
نـع اـنـفرــحــنا
.وقلا قيرطـلا
سس ،كلذــــل دـــّ
ءارذع نم برلا

ىلخأاف ةسســيدق
ًاذـخـّتــم> هــتاذ

ٍدبــــع ةروـــــسص
ًارــــــــــئاـــــسصو
اندسسج ةروـسصب

اـــــنـــلــعــجــي يــــكــــل عــــيــــسضوــــلا
نـــم) <هد ةروـــسصب ـــكـــــسشــم
سسوـيـلـيــسساــب سسيدقــلا سسادق ةــمدخ

 .(بكلا
نم حيسسا عوسسي برلا دارأا دقل

رــــهـظـُي نأا يـمــعألا ءاــفــسش لــخ
يليلا ركذي اذهل - ألو دوهيلل
ًادحاو ىـمــعأا سسيــلو يــمــعأا ىــتــم
وه هنأا - يألاو دوهيلا إا ةللدلل
يسش ــــف ينعبتي نم اعلا رون>

 قيرطلا> وهو ،(21 :8 وي) <ةملظلا
لوقــي .(6 :41 وي) <ةاياو قاو
فـحـتـلا اــنءاــج> :نــيرــسسفا دحأا
سسيل يذلا ،(2 :401 زم) بوثك رونلاب

6102 /23ددعلا

بآا7 دحألا

سسويتيمود راربألا  ديهششلا راكذت

سسداشسلا نحللا

عباشسلا رـَحـَشسلا ليإا



،حيبسستلاو ركسشلاب يلخادلا اهناسسل
سضوـِع ةرـكاـسش اـهـتـعـيـبــط سصتو
.<دقلا دوحا

 لب ًايعيبط سسرخألا سضرم نكي
.ديدسش اطيسش ٍثأات نع ًاان ناك
إا هدوقي نم إا ةجاحب ناك كلذل
نأا هدحو ًاـعـبـط عـطـتـسسي  .عوـسسي
لو سسرخأا ناك هنأل برلا إا لسسوتي
ناطيسشلا نأل نيرخآلا نم بلطي نأا
<هسسفـن هـناـسسل عـمو هـناـسسل طـبرـي>
 .مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا لوقي
امك ًاناإا هنم عوسسي برلا بلطي
إا وه رداب لب ،يمعألا عم لعف
.هئافسش

ةميق ل لب ،يفكي ل هدحو ءافسشلا
.دا اذـه دنـع رـمألا فـقوــت نإا هــل
ًقان هحّبسستو هللا ركسشت نأا مها
ناـيـمـعألا .رـخآـل ةراـسسلا ىرـسشبـلا

ا اهلك سضرألا  ناحيسصي ابهذ
ملكت سسرخألاو ،امهعم عوسسي هلعف
ل رونلا ىري نم .ناطيسشلا درط دعب
 كلاـسس هـتوـخإا رـظـنـي نأا ردقـي
يذلا رونلا إا مهوعدي لب ةملظلا
ةّيرماسسلا ةأارا تلعف امك ،هب معني
إا تجرـخو اـهـتّرـج تكرــت يــتــلا

،اوـّمـلـه> :سساـنـلـل لوـقـت اـهـتـنـيدم
،تلعف ام لك  لاق اًناسسنإا اورظنا
.(92 :4وي) <؟حيسسا وه اذه ّلعلأا
:مفلا يبهذلا انـحوـي سسيدقـلا لوـقـي
مكنأا جراــخ نم مه نيذلا اوملع>

 سسلا ةــمــغــط ةــبــحــسصمــيــفا،
بوسس ّيئامسسلا عم، دعمني 

نوثّدحتـت ثيـح ،ةـكـئا فوـفـسص
دّيسسلا ةبحسص  نونوكتو ،برلا عم
 .<حيسسا

انتسصب ني نأا هلإلا برلا لأاسسن
هرون نياـعـن يـكـل سسودقـلا هـحورـب
 هذـيـمـت هـنـياـع اـمـك سسودقـلا
يتلا وقلا قيرطلا كلسسنف ،يلجتلا
دجو يوامسسلا هتوكلم إا انلسصوت
هاـياـطـع لـك ىـلـع هرــكــسشنو هــلــلا

سسودق سسودق سسودق> :خراــــــسص
سضرألاو ءاـمــسسلا ،توؤواــبــسصلا بر

نم ناتءول كد>.

ليإلا
ـــــــــــــــــــــــــــــ

(53-72 :9 ىتم)

 اميف ِنامزلا كلذ
ُهـــعـــبـــت ٌزاـــت ُعوـــسسي
ناـحـيـــــسصــَي ِناــيــــمــعأا

َنـبا اـي اـنــمــحرا نلوقيو
َتـــيبلا لـخد اـمـلـف *دُواد
لاقف ِناـيـمـعألا ِهـيـلإا اـند
ِنانمؤوـت لـه ُعوـسسي اـمـهـل
.كـــلذ َلعــــــفأا نأا ُرِدقأا يّنأا

*بر اــــي مـــعن ُهل لاقف
اـمـهـَنـيـعأا سســـ ٍذـئـنـيـح
ْنُكيلف اـمـُكـِناإاـك ًـئاـق
تـحـتـفـناــف .اــــــمـــــكـــــل
امـهرَهــَتـناــف .اـمــهـُنـيـعأا
ل ارُظـــنأا ًـــئاق ُعوـــسسي
اجرخ اـمـــلـف *ٌدحأا ْمـَلـعـَي
ِسضرألا كلــت  ُهارـــَهـــَسش
اـمـهـجورـخ دعـبو *اـهـّلـك
ِهــب َسسَرــخأا ِهــيــلإا اوـــمدق
َجِرـخُأا اـمــلــف *ٌناــطــيــسش
*ُسسرخألا َملكـت ُناـطـيـسشلا

لئاـــق ُعوما َبجـعـتـف
 طـــق ْرـَهـْظـَي اذـــه ُلـْثـِم
اــــمأا *لــــيئارسسإا يــــــــــف
ُهـنإا اوـلاـقـف نوـيـسسيرــفــلا
ــــطاـــيـــسشلا ِسسيـــئرــــب
َناكو *َطايسشلاُجرـــــخُي
َندــــــُاُفوــطي ُعوـــسسي
 ُملعي ىرقلاواهلك

ِةراسشبب ُزِرــكيومِهِعما

قرسشي ،(5 :1 وي1) ةتبلا ةملظ هيف
 (01 :85 سشإا) هروـنـب ةـمـلـظــلا،

راهن ءانبأاو رون ءانبأا سصنف هسسبلن
اًروــن هــب سصن لـــب ،(5:5 سسـت1)
ةرانتسسإلا هذه .<(41 :5 تم) اعلل
يتلا ةيدومعا لخ نم اهدمتسسن
دقلا ناسسنإلا عـلـخـن اـهـلـخ نـم
ديدا ناـسسنإلا سسبـلـنـل هـتـمــلــظــب
نياعـم سسدقـلا حورـلاـب نـتـسسا

اـف .هـلـلا دحتفي نأا رداـق حـيـسس
كردن نأا طرـسش ةـيـحورـلا اـنــتسصب
لسصن ل هنودب اننأاو نايمع اننأا ًلوأا
،ةملظلا إا لب يوامسسلا توكلا إا

نــيذــه لــثــم خرــسصن نأا ًاــيــناــثو
نبا اـي اـنـمـحرا> لـئاـق يـمـعألا

بيجتسسي اهدنع (72 :9تم) <دواد
هفرعنـف اـنـنـيـعأا حـتـفـيو اـنـتـسصل
وه كلذ نم مهألاو .هتاذ انل نلعيو
لعفأا نأا ردقأا أا نانمؤوتأا> .ناإلا

:9تم) <!ديسس اي ،معن> :هل لاق <؟اذه
.ةزجعا ثدـ نل ناإا نودب (82

درـط دعـب سسرـخألا ءاـفــسش اــمأا
ناطيسشلل نأا انمّلعيف ،هنم ناطيسشلا

.نوكلا  ظن اهل سسيل ةبيهر ةوق
ناسسنإلا  لخدي نأا عيطتسسي وه
هب عقوـيو هـئاـسضعأا ىـلـع رـطـيـسسيو
لكب ناطيسشلا هلعفي ام اذه .ررسضلا

نـع هـناـسسل تكـسسي وـهــف .ءىــطاــخ
املكو .(4-731:1 زم) هللا حيبسست
حبسصي هتئيطـخ  ناـسسنإلا قـمـعـت
ّلإا نونا فرسصت امو .نوناك
ئطااو ،هيذؤوي ام ءارو عافدنلا
ةــكــلــها ةــئــيــطا ءارو عــفدنــي
ل> :نيرسسفا دحأا لوقـي .ةـتـيـماو

اذه اًنامز ةتماسصلا ةّيرسشبلل نك
لو ،اهقلِاخ عم ثّدحتت نأا هرادقم
نإاو ىتح ،هركسشتو اًيلخاد هحّبسست نأا
تمسص دقف ،ناسسللاو مفلاـب هـتـحـبـسس
يّرسسلا ثيدا نع يلخادلا ناسسللا
ةوادعـلا ببـسسب ،قـلاا عــم يــفا
،ةئيطخلل ةّيعيبط ةرمثك تأاسشن يتلا

ناـطـيـسش اـهـنـكـسسي نــمــك تراــسصف
حـيـسسا دـّيـسسلا ءاـج اذــهــل .سسرــخأا

قطنيف ،ةئيطاو ّرسشلا حور اًدراط



لــك يـــفــسشــَيو ِتوــكـــلا
سض لــكو ٍسضَرــَم يــــف ٍفـعـُ
   .بعسشلا

لمأات ــــــــــــــ
ُءاجرـلا اـنـل نوـكـيـل>

.<بتكلا ةيزعتبو سصلاب
سصخ هفده ٍلمع لك

ذـنــم مــجاــهــُي سسوــفــنــلا
دلُو اـــمدنــــع .ةــــــيادبــــلا
بسضغ رــجــفــنا ،حــيـــسسا

َتلـــــّهُأا نإا تنأاو .سسدوه
يأاـب هـلـلا مدخـتـل ًاـناـيـحأا

ًاثـك لـمـتـحـتـسس ،ةـقـيرـط
هباجتـسسو ًاثـك أاـتـتـسسو
أاجافتـت ل .ًاثـك راـطـخألا
:لءاـسستـت لو ،برـطــسضت وأا
هـلـلا ةـئـــــيـسشم ذـّفــنأا اــنأا>
لـــجأل دــــــأا نأا بجـــيو
ًاذإا اذا .لــــّلــــكــــتأاو كلذ
رـّكذـت اـهـنـيـح .<؟لـمـتــحأا
دهــُطــــسضا يذــلا حــيــسسا

اــنــمــلــعأاو توا ىـــتـــح
دق اوــناــك نإا> :ًاـــقـــبـــسسم
مكنودهطسضيسسف ودهطسضا
.(02 :51 وي) <ًاسضيأا متنأا
:ًادــــــعو اــناــطــعأا هــنــكــل
إا سصي يذـــلا نـــكــــلو>
<سصلـخـي اذـهـف ىــهــتــنا
ّمـتــها نإا .(22 :01 ىتـم)
،هــــسصـــــخـــــب اـــــم دحأا

نل .عيـــسضي نأا ليـحـتـسسمـف

لام نم هل يقب ام كرتو ،اهجّوزو
لبا سسوثآا إا لـقـتـنا ،هـــتـلـئاـعـل
رارقتسسلا ىلع مزعلا ًادقاع سسّدقا

 .هلـلا  ًادـّحوـتـم ًاـبـهار كاـنـه
ًيلق سسيسسنرف باسشلا لّقنت ةيادبلا

يحور بأا نع ثحبلا هداق اــمثيح
سش نأا إا ،هـنـسضـحـي  ًابـهار نـطرـُ
كأا ىدحإا) ايكانوتاك كسسانم دحأا
ةوــــسسق سسّدقا لــــبا يــــحاوــــن
 اـنـهـه سضوــخــن نــل .(ةروــعوو
راـبـلا خـيـسشلا اذـه ةسس لـيـسصاـفــت
تاروسشنم> نمـسض ةدوـجوـم هـتسس)
لواــحــنــسس لــب ،(<يــئاــبآلا ثالا
ىـــلـــع ،ناـــكـــمإلا ردق ،ةءاــــسضإلا
ّنأا إا طقف سشن .ةيحورلا هتيسصخسش
ةــحــيــبــسص ناــك كراـــبا هداـــقر
،9591 ةنسس بآا نم رسشع سسماا
ةدلاو ةسسادقلا ةيّلكلا داقر ديع موي
دعب وهو ىهـتـسشا اـمـك ًاـما ،هـلإلا
 .اعلا  ًاغسص ًاباسش

ىتحو ،اعلا  دعب ناك ذنم
ةوقب فسسوي خيسشلا زّي ،هتايح رخآا
ةـيّداـبو ،ةدارإلا ةـبـسصو مزـعـلا
ذنم .تاه نع ًايعيبط جتنت يتلا

سضّورـي أادتـبا كسسنـلا إا هـبـلـق لاـم
،ًابهار لعفلاب حبـسصا هـّنأاـكو هـسسفـن
سسّدقا لبا  لوألا هموي نمو
ماوسصألاو ةسصلا  دهاجي أادتبا

سضيورتو ّباو ةـعاـطـلاو رـهـسسلاو
ام تغلاب ةسسامحو ةيّدجب ،تاذلا

ةوـسسق .هـماـيأا رـخآا ىـتـح هاـتـقراــف
عـطـق هـّنأا نـم مـغرـلاـبو ،تاداـها

هيلإا ةبسسنلاب نكت  ،ًاطاوسشأا اهيف
رّرحتلل ةليسسو> دّر لب ةتبلا ةياغ
.لوقي ناك امك ،<سضرألا لقث نم
،هللا نم ًايلك ءتملا ،هللاب دالا

هـتـياــغ تناــك ،ةاــيا هذــه ذــنــم
،تاداها  هدّدسشت امأا .ةدوسشنا

ًادج مراـسصلا هـماـظـن اـهـيــف ا 
هيلإا ةبسسنلاب ناكف ،رهسسلاو موسصلا
دِعبُم لامهإلا ناطيسش> نم ةياقولل
فّقوتلا نم دب ل .<هللا نع نمؤوا

ل اـهـّنإا ذإا ةرـكـفـلا هذـه دنـع ةــظ
،بسســحو نابهرـلاو كاـسسنـلا ّسصخـت

فشسوي  خيششلا ـــــــــــــــــــــــــــــــ
يئودهلا ــــــــــــــــــــ

 اثلا ةنسس طابسش نم رسشع
دلُو عسستو ةعبسسو ةئامثو فلأا
جرو ايـناـث ًاـنـبإا ،فـسسوـي خـيـسشلا

نم عرو نيوبأا ،سسيّتوك ايرامو
سسوراـي ةرـيزـج  بعـسشلا ءاـطـسسب
.سسيسسنرف كاذنآا هايمسسأا .ةيـناـنوـيـلا

يّفوت اـمدنـع ًاـقـهارـم لاز اـم ناـك
ةنيدم إا لاقتنل رطسضاف ،هدلاو
لمعلا لـجأا نـم ةـيأاــفرا سسوــيب
هــتدلاو ةــلاـــعإا  ةـــمـــهاـــسساو
مث ةيادب ةيرحبلا ىدل لمع .هتوخإاو
،ةغـسصلا تاراــجــتــلا ب لــّقــنــت
 ددسشتلا غلاب ناك لمع امثيحو
هتيبرت نم ثأاتب ،ةنامألاو قدسصلا
تأادب هتانيرسشع علطم  .ةـيـتـيـبـلا
سسيدقلا سس ةـعـلاـطـم هـيوـهـتـسست
اهنيع ةفلا  .كاّسسنلا تاباتكو

،ةـلـسضاـف ةـنـمؤوـم ةاـتــف إا بطــُخ
ىـهـتـنـم  تناـك اــهــب هــتــقــع
ددا دعوا لــيــَبــُقو ،فاــفــعــلا
بتكلا .ّلسسلا ءادب تيفوت امهجاوزل
لي راسصو ،هتيزعت تناك ةيحورلا
ةـسصلا  ةـلزـعـلا إا كأاــف كأا

ةرايزو ،ًيبسس اهيلإا عاطتسسا املك
.كتلاو دوجسسلل ةريدألاو سسئانكلا

تلاـغــسشناو اــعــلا  دعــب ناــك
كأا لي ناك هـبـلـق نـكـلو اـعـلا

 ًايّلك دّحوتلا إا ،موي لك ،كأاف
ريد إا ًاّجاح لرا موي تاذ .هللا
ةرـيزـج  سسوـمـيـسساج سسيدقــلا

علا مأاب دهسش كانهو اـيـنوـلاـفـيـك
هقوسش دادزاف ًارـهاب ًايبئاجع ًءافسش
ةبهار نم عمسس كلذك ،دّحوتلا إا

دقر سسوميسساج سسيّدقلا نأا كانه
ةدلاو ةسسادقلا ةيّلكلا داقر ديع موي
اـمـيـف وـه ىور اـمـكو ،كاذذإا.هلإلا
،يّلسصي ًايروعسش ل هسسفن دجو ،دعب
وههداقر نوكي نأا ،ةغلاب ةرارحب
ةنسس .ميظعلا ديعلا اذه موي ،ًاسضيأا

هـتـقـيــقــسش زــّهــج نأا دعــبو ،2291



ًانئاكو ناك امنيأا ًامومع نمؤوا لب
وأا لاــمــهإلا ةروــــطــخ .ناــك نـــم
كيلإا لّلسستي هّنأا يخالا وأا نواهتلا
،ةيقـطـنـم جـجـح عو ،ًاديور ًاديور
ل ثيح نم ــ ترسص دقو كسسفن دجتف
 .ًادراب هللا نع ًاديعب ــ يردت

فسسوي خيسشلا ّبحأا هتايح ةليط
هرثإا  ّدجو هقسشعو لب عسضاوتلا
.خألا هــقــمر ىــتــح ةداوــه ـــب
ليبسسلا وه هيلإا ةبسسنـلاـب عـسضاوـتـلا
اذه عسضاوتلاو ،لامكلا إا دحوألا
ناسسنإلا لوقي نأا يأا ،مكلاب سسيل
اـهـيـنـعـي ناـك وـلو) <ئـطاــخ اــنأا>
عسضاوتلا اذه ناسسنإلا غلبي .(قدسصب
كلتـك ،<ءيـسش ل> هـّنأا  يـعـي اـمدنـع
قلخ نأا لبق تناك يتلا <ءيسش ل>ـلا
،ًايّلك كتاذ غرفُت نأا يأا .اعلا هللا

نم كيلع عّم ام ّلك نمو كتاذ نم
<ءيـسش ل>ـلا حـبـسصتـف ،اـعـلا اذــه
لك> كاذذإا دوعيل ،كقلخ هللا ديعيف
نــكــي  هــّنأا عــمو .<نــسسح ءيـــسش
،ةملكلل يداكألا ىنعاب ًايتوهل
ىــنــعاــب <ًاــفــّقــثــم> ىــتــح لو
فسسوي خيسشلا نقتأا ،هيلع فَراعتُا
دهاجي يكسسن ماظن يه) ةيئودهلا

ةنيكسس ةايح  سشيعلل بهارلا هيف
ةـسص دادرـت ىـلـع زـكرــت ،ةــسصو
،هللا نبا حيسسا عوسسي يبر :عوسسي
توـهـلا .(ئـطاا اـنأا يــنــمــحرا
امك>  يرظنلا ل سشاعُا يقيقا
دح ىـلـع ،<هـتـَفرـِح َرِا نـقــتــي
ةءارـق .هـئاـنـبأا خوـيـسشلا دحأا بـعـت
ءاـبآلا تاـباـتـكو ةـيـهـلإلا راـفـسسألا

ناك هذـه نـع .ماودلا ىـلـع هـتـمزل
رافسسألا ةءارـق  ةرـباـثا> لوـقـي
رظنلاـك يـه ءاـبآلا بتـكو ةـسسّدقا

 يهف .ءاقنلا ةغلاب ةيحور ةآارم
كنّكمـتـف كءاوـهأاو كاـياـطـخ كيرـُت
قيقو كراسسم حيحسصت نم كاذذإا
ناك .<ةملظلا  رونلاك اهنإا .كتبوت
 ًايموي ةءارقلا ةرورسض ىلع دّدسشي
ناكام ًابلاغو ،ةفيرسشلا ليجانألا

 هــــلــــلا هــــلــــمـــــهــــي
اذام .راطخألاو تابوعسصلا

؟سسرـــطـــبـــل برـــلا لاـــق
اذوـه ،ناـعـمـسس ناـعـمـسس>
يـكــل بلــطــي ناــطــيــسشلا
نكلو ةطناك مـكـلـبرـغـي

ل يـكـل كلـجأا نـم ُتبــلــط
:22 وــل) <كناإا ىــنــفـــي
13-23).

ّنأا هللا ىرـــي امدنع
قوــفــي براــجـــتـــلا ءبع
هدي طــسسبــي ،اــنــتاـــقاـــط
،دئازلا لمحلا انع فّفخيو
يلابن ل اننأا ىأار نإا نكل
نود نم انكرتي ،انسصخب
.ةدعاسسم

ىلع طـــغسضي ل هللا
ل .ًادحأا رـــبـــجــــي لو دحأا
نيّدعتسسمـلا رـيـغـب يـلاـبـي
ىلع لب ،نيـلاـبـمـلا رـيـغو
نيّدعتسسملابحسسي،سسكعلا

هـبـناـج ىـلإا نـيـنـمؤوـمـلاو
لوــقــي .ةديدسش ٍةـــبـــغرـــب
لـبـقـي ل هـلــلا> :لوــسسرــلا
ٍةـمأا ّلـك يـف لــب هوــجوــلا
ّربلا عنـسصيو هـيـقـّتـي يذـلا

:01 عأا) <هدنــع لوــبــقـــم
43-53).

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

ديدج دهع باتك عسض> هراّوزل لوقي
هيلإا عـجرـت يـكـل كبـيـج  ًاغـسص
سضعب كل ىـّنـسست اـمـّلـك هـيـف أارـقـتو
كرانأا تأارق امّلكف .كراهن  تقولا
،هاياسصوظففيككمّلعوهللا

دّدجيوهيّقنيوكيفبادّدجياهدنع
.<توكلاإاقوتلاكيف

سضيورت  هتعاجسشو هتيّدج
خيسشلا اتلعج هللا إا يعسسلاو تاذلا
،ًارارم ،ًايّسسح سشيعي يئودهلا فسسوي
هّنأاو امّيسس ل ةيهلإلا ةرسضا رابتخا
هذه .ةيبلقلا ةسصلا  ًاثك قّمعت
يوذ نـم حـبـسصي هـتـلــعــج تاا
ناإلا يأا ،<قــــــيـــــــلا ناإلا>
ءرا حـبـسصي اــمدنــع وأا رــَبــَتــخُا

ّلـكـب لـب بسسحو هـلـقـعـب ل ًاـنـمؤوــم
بعت بسسحبو ،رخآا ىنع .هنايك
نيع لقعلا حبسصي امدنع> ،خيسشلا
ناإلا .<هلـلا ناـنـياـعـت تـيـحور
ب ،اهنم دب ل ةلحرم وه لقعلاب
ماودلا ىلع هتيقنت يغبنيو لب ،كسش
،نكل .هتيمنتو ةفرـعاـب هـتـيذـغـتو
موـــك يرـــسشبـــلا لـــقــــعــــلا نأل
ا ةيدودحنم دب ل ،يرسشبلا قطن

ردقب ،رابتخلا ةلحرم إا لاقتنلا
اعلا هدحو وهو ،هللا هب حمسسي ام
ًاذإا .هتقاطو هتجاحو دحاو لك لاحب
قـيـلا اذــه ءرا  دادزا اــمــّلــك
رطخ نم هناإا رر امّلك ،ايكلا
نم ًاـيـعـيـبـط يـتأاـت يـتـلا كوـكـسشلا
ام ًاـبـلاـغ يـتـلاو يرـكـفـلا طاـسشنـلا
نإا> .هينفُت ًانايحأاو ناإلا عزعزت
كتعراسصو براجـتـلا كيـلـع تّدتـسشا

لـقت ل ،كيلع ةيسساق ايندلا نا ةركف
لـك  ،اـنـه هـلـلا ؟هــلــلا وـــه نــيأا

كعدي نــلو ،تقو لــك و ،ناــكــم
هـلـلا عدو ،سصا تنأا طــقــف .كلــهــت

.سسيّدقلا خيسشلا لوقي ،<كيّمني
ةرـششنـلا ىـلـع عـطإلا ناــكــملاــب
:تننإلا ةحفشص ىلع اًيعوبشسأا
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