
ةلاصسرلا ــــــــــــــــــــ
(02-61 :2 ةيطغ)

نأا ُمـَلـعـن ذإا ُةوـخإا اــي
ِلاـمـعأاـب ُرــُي  َناــسسنإا
ِناإاب امنإا لب ِسسومانلا
نحن انـمآا ِحـيـسسا َعوـسسيـب
يكل ِحيـسسا َعوـسسيـب ًاـسضيأا
 ِحيسساـب ِناإاـب َرـُن
ُرُي  ذإا ِسسومانلا ِلامعأاب
نم ٌدحأا ِسسومانـلا ِلاـمـعأاـب
اـــنـــك نإاـــف *ِدـــَسسَا يوذ
َرـيتـلا َنوـبــِلاــط نــحــنو
ًاسضيأا نحن اندجُو ِحيسساب

ًاذإا ُحيسسا ُنوـكـيـفأا ًةأاـطـخ
*اسشاح .ةئيـطـخـلـل ًاـمِداـخ
دق ام ينبأا ُتدُع نإا يّنإاف
يـــسسـفـــن ُلـــَعـــجأا ُتمَدــــَه
يكل ِسسومانلل تُم *ًايدعتم
ِحـيــسسا َعــم *هــلــل اــيــحأا

لـب اـنأا  اـيـحأاــف ُتبــلــُسص
 اـمو . اـيـحـي ُحـيـسسا

اــنأا ِدسسا  ِةاــيا نـــم
ِهـلـلا ِنـبا ِناإا  ُهاــيــحأا
سسفـن َلذـبو يـنـبـحأا يذـلا ُهـَ

.يّنع

ىّتم ليإا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لسصاوتلا َةقلح ىّتم ليإا نّوكي

اـمـك ،ديداو دقـلا نـيدهـعـلا ب
هب لهتسسُي يذلا َعوسسي بسسن  ودبي
تاداـهـسشتـسسا ددع إا ةـفاـسضإاــب
اـم  دقـلا دهـعـلاـب ةــظوــحــلا
،هميلاعـتو ،عوـسسي ةاـيـحـب سصتـخـي
،تاومأا ب نم هـتـماـيـقو هـتوـمو
ديـكأاــتــلــل كلذو
قــيــق ىـــلـــع
 .ءايبنأا تاءوبن
،لــــيإا اذــــه
يوــتــحــي يذــلا

نم ثـكـلا ىـلـع
،عوـسسي مـيـلاـعـت
فولأامو فورعم
باــّتــكـــلا دنـــع
 يــسسنـــكـــلا
وأا نورـــقـــلا
ةـيــقــب نــم كأا
يذلا ديحولا ليإا وهو .ليجانأا
؛61:81) <ةسسينكلا> ةملك هيف أارقن
فـسصوـي باـبـسسأا هذـهــل .(81:71و
كأا> لـيإا هـنأاـب ىـّتـم لــيإا

.<ًةّيسسنك
اذه مدقأا يسسنكلا ُديلقتلا ُبُسسنَي

نم اًدحاو ناك يذلا ،ىتم إا َرفسسلا
وأا ىّتمو .رسشع ينثا َعوسسي ذيمت
(2:41رم) هـُمـسسا رـكذـُي اـمـك ،يو،
سشعــلا ةــنــهــم لوازـــي ناـــك  راــّ
إا يــعُد اــمدنــع موـــحاـــنرـــفـــك
 .(9:9تم) وسسرلا قاـقـحـتـسسا
تاـموـلـعـم ديدا دهـعـلا اـنـيـطـعـي
ةـسسيـنـكـلا ديـلـقـت نـكـل .هـنـع ىرـخأا

ًّوأا طسسلف  هتزارك نع انخي
ىّتم مسساو .أا ب كلذ دعب نمو
.<هللا ةبه> ينعي

ةقح يه <ىتـم لـيإا> ةـيـمـسست
ناإ دهــسشتو لــيإا ةـــباـــتـــكـــل
نأاب ،اثلا نرقلا نم ًءادتبا ،ةسسينكلا
،عوسسي ذيمت دحأا إا هتبسسن ةلاسصأا
اـنـيدل .لـيإا اذـه لـفـكـت ،ىـّتـم يأا
يسسنك باّتك نم تاداهسش ةدع اًسضيأا

بتاـــــك نـــــــع
،لـــيإا اذـــه
ُةداــــــــهــــسشو
يـه سساـّيــباــب
،اّـًيـنــمز وأا

:اتـلاـك يـهو
بــــــّتر دــــقــل>
لاوــقأا ىــّتــم
ةــــجــهــلــلاـــب
سسفم ،ةيعـلا اًرّ

لك اهلخ نم
.<اًنك ناك ام

رخاوأا  سسواـنـيرـيإا ةداـهـسش اـهـيـلـت
جرـخأاـف ىـّتـم اـمأاو> :اـثـلا نرــقــلا
اهتاذ مهتجهلب يناعلا ب هليإا

سسلوبو سسرطب ىلع اًدمتعم ،مهتباتكو
اــسســّسسأاو ةــيــمور  ازرــك نــيذــلـــلا
هاـيإا اـنـمـِلـعـُي اـم اذـهو .<ةـسسيــنــكــلا
نـيدـّكؤوـم ،سسوـيـناـفـيـبإاو سسـّنـجـيروأا

سسوـيـفاـسسفإا اـمأا .سساـّيـباـب ةـموـلـعـم
هذــه لـــك نود يذـــلا ،يرـــسصيـــقـــلا
:يلي ام ظحيف ،ةقباسسلا تاداهسشلا
ذإاو ،يناعلا ب ىتم زرك ام لّوأا>
مأا هتغلب بتك ،نيرخآ زركي نأا عمزأا

مهل هـْلـقـي  اـمو ،لـيإا مـهـمـّلـسسو
اـًبوـتـكـم مـهـيـلإا هــلــسسرأا ،هروــسضحــب

6102 /83ددعلا
لوليأا81 دحألا

بيلصصلا عفر دعب دحألا

يبئاجعلا سسوينامفأا رابلا راكذت

عبارلا نحللا

اثلا رـَحـَصسلا ليإا



َذـيـمــتـلا اـهـل ةاوـنـكو ،ةـسسيـنـكــلا
َطاـبـسسأا نإاـف اذـكــه .رــسشع يــنــثا
نم نونّوكـتـي رـسشع يـنـثا دوـهـيـلا

،ةسسينكلا لخ نم نوّرمتسسيو ديدج
هـلـلا دوـعو ثام إا يدؤوـت يــتــلا
.دقـلا لـيـئارــسسإ تيــطــعُأا يــتــلا

لـيـئارـسسإا نـم ذـخؤوـُي هـلـلا توـكـلــم
ُلـمـعــت ٍةـمأ> ىـطـعــُيو ،مــيــقــعــلا
يذـلا حـيــسساو .(12:34) <هَراـمـثأا
نبا> باقلأا لمحـي َةـسسيـنـكـلا نّوـكـي
.<ناسسنإا نبا> ،<هللا نبا> ،<دواد
،<ناـطـلـسسلا> بحاـسص اــيــسسا هــنإا

،ةــيرـسشبـلا سصـخ لــجأ أاــتاو
ًةيناث دوــعي نأا عمزا اًسضيأا هنكل

 اٍناّيدك لبقتسس جٍد. 
وـــــه ىـتـم لـيـــإا زـّي اــم

رمتسسا هللا <بدت> ىلع ديدسشتلا
 اــم لك .امهيلك نيدهعلا قّق
 ا دهعلاهنع َئبنُأا دق ناك ديد
 دقــلا دهــعــلا. دهــــعـلا رـهـظــي

اهلمـعـتـسسي ةـيآا  16دقــــــــلا
،ءرا دنـع دـّلوـتـي .ىـتـم يـلــيإا

نأاب ُعابطنا ،ليــــإا أارقي امدنع
اًمئاد نادجوي َةسسيـنـكـلاو يـلـيإا

 ا عـم ٍسشاــقــنيدوـهـيـلا عـم،
دهعلل ،حيحسصلا سسفتلا ناـيـطـعـُيو
اًدبأا يـلـيــــــإا مـّلـكــتـي . دقـلا

دكؤوي اإا ،دقلا دهعلل ٍسضقن نع
 .حيسسا  هماإا ىلع

ةيقب نم كأا ،ىتم ددسشي ،اًخأا
نم ناسسنإا <رِب> ىلع ،يليإا

هــلــلا <رـــب> ىـــلـــع در وـــه ثيـــح
ةرورسض ىلع زـكرـي .هـل ةـباـجـتـسساو
،سصا ةلاسسر عم رسشبلا ماجسسنا

نـمؤوا مازــتــلا ةــيــمــهأا ىــلــعو
نايتإاو ةبا لاـمـعأاـب ماـيـقـلاـب
 مهأا رايعا .<توكلا رامثب>
رسشبلا زرف لجأا نم ةخأا ةنونيدلا

.اهبايغ وأا ةبا لامعأا قيبطت وه
يـحــيــسسا ةزــيــم وــه <لــمــعــلا>
املثم ،يحيسسا فرعُي هب .يقيقا
هيلعو ،اهرامث نـم ةرـجـسشلا فرـعـُت
و .خأا ةنونيدلا موي  نادُي

ا اـياـسصو قـيـبـطـت نـكإا حـيـسس

ليإلا ـــــــــــــــــ
(1 :9؛83-43 :8 سسقرم)

نأا دارأا نَم برلا لاق
هِسسفنب ْرُفـكـيـلـف يـنـَعـبـتـي
.ينْعَبتيو ُهَبيلسص ْلـِمـحـيو
نأ لــخــي نأا دارأا نــمسصـ
سسفـن كلهأا نَمو اهكـلـهـُي ُهـَ
لجأا نمو يلجأا نم ُهَسسفن
هنإاف *اهـسصـلـخـي ِلـيإا

وـل ُناـسسنإا ُعـِفـَتـنـي اذاــم
رـسسخو ُهـلـك َمـَلاـعــلا حــبر
يـطـعــُي اذاــم مأا *ُهــَسسفــن
*ِهـسسفـن نـع ًءادف ُناـسسنإا

نأ يــب يـــحـــتـــسسي نـــَم
ِلـيا اذـه  يـمـكــبو
يحتسسي ئـطاا قـسساـفـلا
 ىتأا ىتم رسشبلا ُنبا هب

ا عــم ِهــيــبأا دةـكــئ
قا مهل لاقو *سسيدقلا
َنـِم ًاـموـق نإا مــكــل لوــقأا
َنوقوذي  انهه َمئاقلا
َتوكلـم اوَرـَي ىـتـح َتوا
.ٍةوقب ىتأا دق ِهللا

لمأات ــــــــــــــــــ
سص حـيـسسا عـم> ُتبـلـُ

ُحيـسسا لـب اـنأا  اـيـحأاـف
نــم  اــمو .ً اــيــحـــي
ُهايحأا انأا دسسا  ِةايا

 إايذـلا ِهـلــلا ِنــبا ِنا
<ينع هَسسفن َلذبو ينبحأا
.( 2: 02غ)

دحأا سضعي  ىتح
هلوقب سسلوب لوسسرلا ىلع

.<ماإل
ا ردإا ةراسشإ نم سسيل هنأا

ىــتــم لــيإا لــّكــسشي نأا نـــكـــما
.دق يمارآا سصنل ًةمجرت انويلا
ءاسشنإا بولسسأا لكو ظافلأاب بعتلا
لامتحا نادعبتسست ليإا  لما

نع ةيلكلاب اًئسشان سصنلا اذه نوك
ىتم اّمإا نوكي نأا حجرأا .ٍةمجرت
إا مجرت دق هذيمت دحأا وأا هُسسفن
ًوأا َةـبوـتـكا َلاوـقأا ةـيـناـنوـيــلا
ٍةدام ةفاسضإاب اهاـنـغأاو ،ةـيـمارآاـب

،ديدا سصنلا جرخ اذكهو ،ٍةديدج
،دقـلا نـع ةـيـفرـح ةـمـجب سسيـل
 .هريوطتو هعيسسوتب اإاو

حجرأا ةباتكلا نامزل ةبسسنلاب
نأا نودب ،08و07 يماع ب هنأا
.كأا ةقدب هديد نم نكمتن

نع عوسسي ميلعت ىتم ليإا دوسسي
.<تاومسسلا توكلم> وأا ،هللا توكلم
بعتلا اذه لمعـتـسسي) توـكـلا اذـه
نع دطويو ققحتيو فسشكُي (ةرم15
سسا قــيرــط نـع فـكـي  يذـلا ،اـيـّ
ةظقيلا بوجو إا نمؤوا داسشرإا
يئاهنلا هماإا راظتنا  ةرمتسسا
ّرـسس ىرـسشب لـيإاـف .يـلـبـقـتـسسا

 ققحـتـي أادب يذـلا ،هـلـلا توـكـلـم
 ،وـهو ،هـِلـمـعو حـيـسسا سصخــسش
ًَبقتسسم يتأايل رظتنُي ،هنيع تقولا

 هِئلم.
طابترا ىلع نودّكؤوي ةسسينكلا ءابآا
نأا نوَريو ،ةسسينكـلاـب هـلـلا توـكـلـم
اـم وـه اإا اـهراـسشتـناو اـهـعــّسسوــت
يـتـلا ،توـكـلا لاــثــمأا  فــسصُو
.31 حاحـسصإا  ىـتـم اـهـظـفـحـي
ديا عرزـــلا هـــيـــف يذـــلا لــــقا

كمسسلا اهيف يتلا ةكبسشلا وأا ،ناؤوزلاو
امأا .اعلا يه اإا ،ءيدرلاو ديا
إا ناسشتف لدرا ةبحو ةما
توكلو ةسسينكلـل ةـيـّلـجـتا ةوـقـلا
.اعلا  هللا

توكلم رارسسأا> نلعُي يذلا ،عوسسي
 ققحتت يذلا ،ايسسا وه ،<هللا
يذلاو ،دقلا دهعلا تاءوبن هسصخسش
يأا ،هلل اًديدج اـًبـعـسش هـلوـح عـمـجـي



ًاقباسس لاق امـنـيـب <اـيـحأا>
ركذي كلذل ،<سسومانلل تم>
سسومانلا ينتامأا دقل :انه
ءاـجـف ،اـيـح تنـك اـمـنـيــب
نم ًاتيم ينملتسساو ُحيسسا
دق يّنأ ايحأاف ،سسومانلا

عم اينهذ يرـكـفـب ُتبـلـُسص
 هـــعـــم ّتمو حـــيـــسسا
نأا ااـــط ةـــيدوــــمــــعا
ةروــسص يــه ةــيدوــمـــعا
عم نفدلل ،توملل ،بيلسصلل
ةبيجعلا .ةماـيـقـلـلو ،برـلا

ايحأا دقل :ةـجودزـم اـنـه
قيرط نع ايحأاو حيسسا

.هتوم
هرسشاعيو حيسسا ّبحي نَم

ةبا .حيسسا إا لّوحتي
ا لّوُإا ّبح ابوب.

لّوحتي هللا ّبحي يذلا كلذل
ناطيسشلا بحي يذلاو ،هيلإا
يذلاو ،ناطيسش إا لّوحتي
إا لّوــحــتــي دسسا ّبحــي

...ًادسسج هّلك حبسصي ،دسسج
سسويروغيرغ سسيدقلا لوقي
ةــبا نإا :يـــسصسصيـــنـــلا

رــعــسشي  سسلوــب تلـــعـــج
و أاـــب و ةذـــلــــلاــــب
روـعــسش يأاــب و فواــب
لّو دق ناك هنأ يرسشب
اذه ببسسب .حيسسا إا ايّلك
مكح امدنع ،يهلإا قسشعلا

ىلع ةيئاخأا ةقطنم مكاح
،بيلسصلاب سسواردنإا لوسسرلا

دقــــل> :خأا اذــــه لاــــق
بيلسصلا اهـيأا كيـلإا ُتقـتـسشا

انأا اـهو ،لـيوـط نـمز ذـنـم
ِما إا ُتلــــــسصو دق نآا
هسسفن قوسشلا ببسسب .<يقوسش

إا هـسسأارو سسرـطــب بلــُسص
،نون ماـــيأا  لــــفــــسسأا

ماـيا  سسبــلــيــف بلــُسصو
.رسصيق سسويدولك

ّنإا .اًدبأا ينيّزعـي ءيـسش  .يـنـحرـفـي
نـياـعـت نأ اًدّد قاـتــسشت يــحور
نأا عيطتسسأا  .هنم ئلت نأاو ،دّيسسلا
ىنسضت يسسفنو ،ةدحاو ةظ هاسسنأا
كلذـل ،ادج مـيـظـع زـح .هـعاـبـّتاـب
اي ،يب فّأارت :تارفزبو قيهسشب يكبأا
.<طقاسسلا كدبع ىلع نّن ،هللا

هموهفم ناوـلـسس سسيّدقـلا زـُي
درط ةياور ىلع اًسضيأا اًدنتسسم ةبوتلل
ّنإا انل لوقي ثيح سسودرفلا نم مدآا
ةّنج رسسخ هّنأ مدني وأا نزحي  مدآا

رسسخ هّنأ لب ،ةئيطا ببسسب ندع
ّلك بأا ،مدآا فرع> :هّبحأا يذلا هللا
 هللا ّبح ةبوذعو فطل ،ةيرسشبلا
،ةرار ،عـّجوـت اذـكـهو ،سسودرــفــلا

ببـسسب ندع ةـّنـج نـم درـُط اــمدنــع
بحتناف ،هللا ّبح رسسخو هـتـئـيـطـخ
ّلك هلـيوـع أـمو ،ةـمـيـظـع تارـفزـب
ةبّذـعـم تناـك هـحور ّنأ ءارـحـسصلا
يذلا هللا تبسضغأا يّنإا :اتلا ركفلاب
اًثك مدآا مدنـي  .يـنـّبـحـيو هـّبـحأا

هّنكل ،اهـلاـمـجو ةـّنا نادقـف ىـلـع
ّلك  يذلا هللا ّبح رسسخ هّنأ مدن

نود نــم هــيــلإا حورـــلا ّدسشي ةـــظ
.<فّقوت

هللا فرعت> تناك يتلا سسفنلا ّر
ةمـعـنـلا تدقـف مـث ،سسدقـلا حورـلاـب
اذكه .<مدآا اهب ّرم يتلا تاباذعلاب
برَجُت> امدعب ةبوتلاب روعسشلا أادبي
اـهـّنأٍ ؤوـم ٍمدنـب ةــسضيرا حورــلا

.<اهدّيسس ّبح تحرج
دقـفـي ،ناوـلـسس سسيّدقـلا بسسحـب

نم ـك ،ةـئـيـطا ببـسسب ،ناـسسنإا
مدآا حاـن اذــكــه> :ةــّباو مــسسلا

ههجو نم عومدلا تلاسسو ،بحتناو
ّلــكو ،بالا ىــّتــح .هردسص ىــلـــع
هـــحوــــن ىدسص تدّدر ءارــــحــــسصلا

فاسصعلاو تاـناوـيا .هـتاـهّوأاـتو
ىكب .ىكب مدآا ّنكل .أا نم تسسرخ
هتئيطخ ببسسب ءيسش ّلك عاسضأا هّنأ:
.<ةّباو مسسلا

هّنأ، برلا ناولسس سسيّدقلا ىجان
.ةـّيـهـلإا ةـمـعـّنـلا دقـف هــّنأاــب ّسسحأا
رعسش امك رعسشي قحب بئاتلا ناسسنإا

نمو بيلسصلا نم ةثعبنا ةمعنلاب
 .حيسسا ةمايق

ــــــــــــــــــــــــــــــ ناولصس سسيّدقلا
ةبوتلاو ّيصسوثآلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبارلا  ةسسّدقا انتسسينك دّيعت
بناج إا ،لوليأا رهسش نم نيرسشعلاو
،تاديــهــسشلا وأا ــقــت ةـــسسيّدقـــلا
انسسيدق دلو .ّيسسوثآا ناولسس سسيّدقلل

 ماع ةيسسورلا فوبماط ةعطاقم
نم .حّفـلا نـم ةـلـئاـعـل6681
هنأا دعب اـمـيـف اـهرـكذ يـتـلا روـمأا

داكو ،ةاتفب ةيدسسج ةقع ىلع ناك
.هاّد ةيرقلا لهأا نم ًاباسش لتقي نأا

ًاسساسسحأا هسسفن  نيرمأا ك دّلو
سسجاه ّنأا امك ،ةئيـطاـب ًاـقـيـمـع
.ةّيلوفطلا ذنم هرداغي  تاّيهلإا

 تّدتحا هرمع نم ةرسشع ةعسساتلا
ةسصلا كي ناكف هيف برلا حور
وحن هنهذ ها .هاياطخ ىلع ًايكاب
هتمدخ ةياهن رظتنا هنكل ،ةنبهرلا
لبا إا بهذ اـهدعـب ،ةـيرـكـسسعـلا
اًبهار حبسصي يكل ،سسوثآا ،سسّدقا

 دنب سسيدقلا ريدوأا .نو اذه
ًامامتـها ةـبوـتـلا عوـسضوـم سسيدقـلا

لبق ةئيطا  سسمغنا هنوك ،ًابك
،ريدلا  ىتح .برلا إا عجري نأا

،سسأايلاو ىنزلا راكفأا هبرا تناك
هللا> :لوقلا ّدح إا لسصو هّنإا ىّتح
.<لي  ٍسساق

سسأايلا ب طّبختلا اذه سسكعنإا
اـهـبـتـك يـتـلا يـثارا  ةـبوـتـلاو
ّدا مدآا ناسسل ىلع ناولسس سسيّدقلا
اـي كيـلإا بئـتـكـت يــحور ّنإا> :لّوأا
 فـيـك .عوـمدب كبـلــطأاو ،يدــّيــسس
تناـك ،هـعـم ُتنـك ذإا ؟هــنــع ثحــبأا
 ّودعلاو ةنـيـكـتـسسم ةـحرـف يـحور
،نآا نكل ،َّإا لوسصو يأا هل نكي
هتسضبـق ّيـلـع رـيرـسشلا حورـلا َمـَكـحأا
قوتت اذهل .اهبّذعيو يسسفن مرسضيل
يسسفن ،دّيسسلا  ىنفت نأ يحور
اعلا  ءيسش و ،هللا إا ّدسشنت



ةــبوــتــلا عوــمد فرذــيو ،سسيّدقــلا
ةـباـث نوـكـت يــتــلا ةــّيــقــيــقا

تغّر يتلا سسفنلل ةديدج ةّيدومعم
 ا خاـسسوأااـمـك خرـسصيو ،اـياـط
مدآا ناسسل ىلع ناولسس سسيّدقلا خرسص
نك ،دّيسس اي ،يعم اًموحر نك> :ًئاق
حور ،عاسضّتا حور ينحنمإا .اًموحر

سشّتفأاو يدّيسس اي كيلإا قوتأا .ةّب
َتنأا ؟كبلطأا ّأا  فيك .عومدب كنع
،سسدقلا حورلاب كفرعأا نأا ينتيطعأا

يحور ّدسشت ةّيـهـلإا ةـفرـعا هذـهو
.<ةحئان كنع ثحبلل

طرسشلا ّنأا ناولسس سسيّدقلا انخي
هللا ةنياع ا دعب اًدّدوه ةئيط

نأا اـنـيـلـع بوـتـن يـكـلو ،بوـتـن نأا
ةّباو عسضاوتلا امه نيرمأا يوحن
نـيأا> :ءادعأا ةـّب ىـّتـح ،ةـّماـتـلا
اذا ؟يرون اي تنأا نيأا ؟دّيسس اي َتنأا
ٍديعب نامز ذنم ؟يّنع كهجوب َتحسشأا
،كيلإا عزنت ،كارت و يحور كدقتفت
 اذا ؟يدّيسس نيأا .ةعماد كبلطت
قـيـعـي اذاـم ؟دعـب يـحور هـنـياـعــت
عسضاوت كلتمأا  يّنأ ...؟َّ كانكسس
.<ءادعأا ةّب و حيسسا

ناسسل ىلع ناولسس سسيّدقلا متخي
مكاـطـعأا دقو ،مـكـّبـحـي دـّيـسسلا> :مدآا
مكسضعب اوّبحأا ،اهوـقـّبـط .اـياـسصوـلا
اوبوت .هللا  مسسلا اودجتف ،اًسضعب

 ىّتح ،مكاياطخ نع ةعاسس ّلك
ّبرلا ّنأ ،دّيسسلا ةلباقم نم اونّكمتت
دّأاو يننوّبحي نيذلا بّحأا يّنإا:لاق
.(71 :8 لاثمأا) <يننودّج نيذلا

ةيفيصصلا تاميا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةيسشربأا يعار ةدايسس ةكب
سسئانك تماقأا سسايلا تيلوبوا
ةيفيسصلا اهتامي ةيسشربأا اياعر
لئاوأاو6102 زو فسصتنم ب ام
تاـمـي  كلذو ،يراا لوـلــيأا

ةزــه  سسأارو نــيدبزــب تادلــب
دقو .بابسش تيبو ةبيسصقلاو ا

حيسسا لب انأا  ،ايحأا>
لاـق اـمدنـع .<ّ اــيــحــي
عم ًتبلُسص> :سسلوب لوسسرلا
ةيدومعا رهظأا ،<حيسسا
ُتسسل نآا لوـقـيو .اـيزــمر
اذـهـب ًارـهـظــم ،اــيــحأا اــنأا
دعـب يـحــيــسسا كوــلــسسلا
ُتيـمـُن اذـهـب .ةـيدوــمــعا
فقـــن ـــف اـــنءاـــسضعأا
عفاد يأا دوعي  .اياطا

  ا يـنـكّرـحـي يـلــخاد
دقــف .حـــيـــسسا يـــسضرـــي
لك لماـعـلا برـلا ىـحـسضأا
،ينطبسض يذلا وه.ّءيسش
يتدارإا .دوـسسي يذـلا وـه
حيسسا ةدارإا ،ةتيم ةئيسسلا

ّ يتايح ريدتو ةّيح.
سسويسسينويدسسيدقلا لوقي

ايحي حيسسا> :يغابويرآا
 سسلوـــب حــبـــسصأا هـــنأ

دعي  .ًافـطـتو ًاـقـسشاـع
ةاـيـح لـب هـتاـيـح اـيـحــي
.<ًاثك هّبحي هّنأ هقوسشعم
سسويطانغإا سسيدقلا لوقيو

إا هتلاسسر  يكاطنإا
ًءاذغ يهتسشأا  .ةيمور لهأا

سشيـعـلا تاّذـلـم و ًادسساــف
،هـلـلا زـبـخ ديرأا .ةرـباـعــلا
زــبــخ ،يواــمـــسسلا زـــبا
يذلا هـلـلا بارـسشو ،ةاـيا

،ةدسساـــف غ ةـــّب وــــه
ًةايح ديرأا  .ةدلاخ ةايح
،ينعـي اّ ،رـسشبـلا بسسحـب
عـــم ُتبـــلــــُسص> ،درأا نإا
لب ،انأا  ،ايحأاف حيسسا
: 2غ) <ّ ايحي حيسسا

02): <مّـــتـــم دق مـــكــــنأ
عـم ةتــسسم مــكــتاــيــحو
           .(3 :3 وك) <هللاحيسسا

يصسوثآلا سسودوقين سسيدقلا

ةداـقــلا عــم اــياــعرــلا ءاــبآا رــهــسس
ةــبــيــبــسشلا قرــف نـــع لوؤوـــسسا

هذـه نوـكــت نأا ىــلــع ةــلوــفــطــلاو
يـحاوـنـلا نـم ةرـمــثــم تاــمــيا
.ةيهـيـفلاو ةـيـفاـقـثـلاو ةـيـحورـلا

ًءاسسمو ًاحابسص ماقُت تاولسصلا تناك
 اإا ةفاسضإا تامي اعيسضاو

ءامتنا ىـلـع تددسش يـتـلا ةـيـحورـلا
.حيسسا دسسج ةسسينكلا إا ناسسنإا

تاــطاــسشنــلا ماــقــت تناـــك اـــمـــك
.ةيفاقثلاو ةيـسضاـيرـلاو ةـيـهـيـفلا

ماـقـت تناـك مـي لـك ماـتــخ و
اــهأا روــسضحــب راــنــلا تارـــهـــسس
دقـت مــتــي ناــك ثيــح مــّيا

ديـسشاـنأا نـم هوـمـّلـعــت اــمــع جذا
إا ةــــفاــــسضإا تاــــسصقرو ٍناــــغأاو
.ةسصقلا ةينيدلا تايحرسسا

دلوألا ةقوج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rueohC> دوأا ةــــقوج نـلـعـُت
stnafne’d> ةعباتلا لا بتكةيب
نع توب ةـيـسشرـبأا  ةـيـحـيـسسا
نيذلا ددا ءاسضعأا لابقتسسا ءدب
لجأا نم اهيلإا مامسضناب نوبغري
،ةيسسنكلا ديسشاـنأاو لـيـتالا مـّلـعـت
ب مــهراـــمـــعأا حوات نأا ىـــلـــع
ىرـجـُي .ةرـسشع ةـعـبارـلاو ةـنـماـثــلا

ددا بـسستـنـمـلـل توـسصلا سصحـف
دعب6102 لوليأا92 سسيما موي

يتـلا ةـيـحاـتـتـفإا  بورـغـلا ةـسص
 فـسصنـلاو ةـسسداـسسلا دنـع ماـقــُت
   .سسويد سسيدقلا ةسسينك

بتك لاسصتا ءاجرلا معتسسإل
مـقرـلا ىـلـع ةـيـحـيـسسا ةـيـبلا
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