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21: 1-9)
وبأا ُهللا مِلَع دق ُةوخإا اي

ُكرابا ِحيسسا َعوسسي انبر
ناك *ُبِذكأا ل يّنأا ِدبألا إا
ِةرـمِإا ت ُمـِكاا َقــسشمدب
َةنيدم ُضسُرحي ِثراا ِكلا
*يلع َضضِبـقـَيـل َيـقـسشمدلا

ٍليـبـنِز  ٍةوـُك نـم ُتيـلُدف
نــم ُتْوــَجــَنو ِروــسسلا نـــم
نأا يـنـُقـِفاوـُي ل هـنإا *ِهــيدي
برلا ىؤوُر إا يتآاف َرِخَتفأا

ُفِرــعأا يــّنإا *هــِتاــنـــعإاو
َعبرأا ُذنم ِحيسسا  ًاناسسنإا

ُتسسل ِدسسا أا) ًةنسس َةَرْسشَع
ُتسسل ِدسسا َجراخ مأا ُملعأا
إا َفِطُتخا (ُملعي ُهللا .ُملعأا
نأا ُفِرعأاو *ِةَثلاثلا ِءامسسلا

مأا دسسا أا) َناسسنإلا اذه
ُهللا .ُملعأا ُتسسل ِدسسا َجراخ
إا َفــطـــُتـــخا *(ُمـــلـــعـــي
ٍتاـمـلـك َعـِمـسسو ِضسودرـفــلا
نأا ٍناـسسنإل لـِحـي ل ًةــيّرــِسس
اذه ِةهج نِمف *اهب َقِطني
يسسفن ِةهج نم امأاو .ُرِختفأا

*اـهوأاـب لإا ُرـِخـَتــفأا ــف
 َراختفإلا ُتدرأا ول يّنإاف
.قا ُلوقأا يّنأل ًهاج نُكأا
يب نُظَي ئل ىسشاأا يّنكل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ديسسلأ ةنوقيأأ ةبوجعأأ توب  حيسسأ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتـلا ،ةـبوـجـعألا هذـه رـكذ َدَرَو

ىدل ليسصفتلاب ،395 ةنسس تَثَدَح
يجِبنَا ضسوـيـباـغأا اـمـه ـَخرؤوـم
نيذللا ،ضسوكيتسسلوخسس ضسايـثاـغأاو
يديا ضسداسسلا نرقلا ب اسشاع
.عباسسلا عـَلـطـَمو
ةراـــسشإلا ُرُدجـــَت
ضسايثاغأا نأا إا

بـط نـم ناــك
قوـقا ةــسسردم

 ــبدــقو تو
نـع ًاثــك بتــك
اميسس ل ةـنـيدَا

دعَب ام ةف نع
رـّمدُا اـهـلازــلز
ةـمـث .155 ةـنـسس
نيرـخآا خرؤوـم
،ةبوجعألا هذه ركذ ىلع ًاسضيأا اوتأا

لخ هنأا لسصح ام زربأا نكل ،ًاقحل
عَمجَا لامعأا نـم ةـعـبارـلا ةـسسلا
ىور (787 ةنسس) عباسسلا وكسسا
فقسسأا ضسدَقَتُا ضسرطب اهـلـيـسصاـفـت
هـتاـبـثإا ضضرـعـَم  ،اـيذـيـموـقــيــن
.تانوقيألا ماركإا ةرورسضل

امك يهف ةبوجعألا عئاقو امأا
توب ءاـــنـــبأا دحأا ناــــك .يــــلــــي
هرَجأاتسسا تيب  ًانكاسس يحيسسا

تيـبـلا ناــكو ،يدوــهــي كلاــم نــم
 دوـهـيـلا دباـعـم دحأل ًاـقــسصــم
إا لاقتنلا يحيسسا دارأا .ةنيدا
يسسن هنكل روجأاا ىلخأاف رخآا تيب

 ا ديـسسلــل ةــنوــقــيأا تيــبــلاحـيـسس
هدعب نكسسا  رجأاتسسا .<لكلا طباسضلا>
،ًامامتها ةنوقيألا رِعُي  هنكل يدوهي
عـَمـجَا ماــخاــح ًاــموــي هراز نأا إا
َلَعتسشاف ةـنوـقـيألا ىأار اذـه .رواـجُا

فيك> ًئاق رـجأاـتـسسُا ىـلـع ًاـبـسضغ
نأا نّيَدَتُم نمؤوم يدوهي تنأاو نكمُي
نأاو ،هذهك ةفلا هللا اياسصو فلاخت
كاذذإا .<؟كئابآا نيد لكسشلا اذهب هُت

دوــهــيــلا درــط
نـــم لــــجرــــلا
نـمو ،هـــــتــيــب
،ًاـسضيأا ِعـَمـجَا

اوذـــــــــــــــخأاو
ةــــــــنوــــقــيألا

 اـــهوــــمرو
.رادلا ةــــحاــــب
عـمـتـجا كاـنـه
ٌخوـيـسش اـهـيـلـع
،مهبعسش ضضعبو
اوراــــــــــــسصو

حيسسَا ديسسلاب ئزهَتسسُم اهنورقَحُي
هّلَذأا ًادق> :لـئاـق اـهـيـلـع رّوـَسصُا
نـحـن هـّلذـُن فوــسس موــيــلاو ،اــنؤواــبآا
ايتسسهلا دح دقا مهب غَلَب .<ًاسضيأا
مهسضعب نوديازي اوراـسصو ةـيـعاـما

اذه ،ةـنوـقـيألا ق  ضضعـب ىـلـع
ًاــقــسصــَب كاذو ًــكر رـــخآلاو ًاـــسسوَد
ءزُهلا نـم ةوـسشن  لـكـلاو ،مـئاـتـسشو
ا ىتأا مهنم ًادحاو نإا ىتح .دقاا
بج ىـلـع اـهزَرـَغو كاوـسشألا هـبـسشـُي
ةءول ةجـنـفـسسا رـسضحأا رـخآاو ،ديـسسلا

كلذـك .ديـسسلا مـف ىـلـع اـهـعـسضو ًـخ
هـب برـسضو ًارــجــنــخ مــهدحأا لــتــسسا
.حيسسا ديسسلا بنـَج ناـكـم ةـنوـقـيألا
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عوسسي> مسسا ىلع ةسسينك ةبوجعألا
ةيدوهي دباعـم .<ضصـّلـَخُا حـيـسسا
ضسئاــنــك تسسّرــُك توب  ىرــخأا

،مهسسفنأا دوهيلا نم بلطب ،ةيحيسسم
سش سسيدق ءاـمـسسأاـب تـَيـمــُسسو .ءادهـُ
حَرــَف ةــنــيدا كلــت  لـــسصــحو>
نيثك ًاسسانأا نأل طقف ضسيل ،ميظع
لب ،مهتاهاعو مهسضارمأا نم اوفُسش
ةثـك ًاـسسوـفـن نأل ضصخألا ىــلــعو
إا ةـلـسضلا نوـجـسس نـم تلـقــتــنا

 .<ةيدبألا ةايا توكلم
إا ةراـــــسشإلا ردـ ضضعب نأا

نيردسصا غ ،ةيخيراتلا رداسصا
ةنوقيألا هذه نأا ركذت ،ــيسساسسألا
ضسيدقـلا عـنـسص نـم يـه ةــفــيرــسشلا
ءاسسؤور دحأا ناك يذلا ،ضسودوقين
حيسسملل ًارـِتـَتـسسـُم ًاذـيـمـلـتو دوـهـيـلا
.(12-1 :3 انحوي)

 ا ليسصافت نم قمعأا دعُبَثَد
دنع فقوتلا نم انل دب ل ،اهتاذ دحب
ةزجعُا هذه انيلإا هلم ام ضضعب
هذه  ام ىوـقأا لـعـل .مـيـلـعـت نـم
يهلإلا نعإلا ةورذ لب ،ةبوجعألا

نم ةلقاـنـلا حـيـسسا ةوـق نأا ،اـهـيـف
ناك ثيح تنلتعا ةايا إا توا

ناك امنـيـب: فـعــسضألا ودبــي وــه
ع ،هـسصخـسش  نوـنـع دوـهـيــلا
لزـنـت  ،ًللذإاو ًاق ،ةـنوـقــيألا

تسسبي لو ءاـمـسسلا نـم راـن مـهـيـلـع
ضضرألا تلزـــلزـــت لو مـــهـــتــــعرذأا

و َللذتف وه امَأا َمِلُظ> .مهتعلتباو
،ِحْبذلا ِإا ُقاسسـُت ٍةاـسشك .ُهاـَف ْحـَتـْفـَي
ملف اهيزاج مامَأا ٍةَتِماسص ٍةَجْعنكو
ءايعسشإا يبنلا لوقي امك ،<ُهاف ْحَتْفَي
(35: 7).  رسشلاب مهرسش ىلع دُري.
رهظف ،ًاق هتنوقيأا ىلع اولاهنا
هللا نم ًابورسضَم ًاباسصُم> مهمامأا

.ًاعينسشتو ًادقح اودادزاف ،<ًلولذَمو
،ةايا مد رهاطلا هبنج نم رَجفنا

ةــقــيــقاــب هــنأا كاذذإا اوــمــهــفــف
<ٌقوحسسم ،انيسصاعم لجأل ٌحور
حرُا اذهـب مـهـنأاو ،<اـنـماـثآا لـجأل
اذه .(5 :35 ءايعسشإا) نوَفسشُي فوسس
.حيسسا ضسومان وه

وأا ِهيلع اري ام َقوف ٌدحأا
َرِبكَتسسأا ئلو *يّنم ُهُعَمسسي
ُتيِطـعُأا ِتاـنـعإلا ِطرـَفـِب
َكــم ِدسسا  ًةـــكوـــسش
ئل ينمـِطـلـيـل ناـطـيـسشلا
إا ُتبَلَط اذـهـلو *َكـَتـسسأا
نأا تارــــم َثــــث برـــــلا
كيفكَت  َلاقف *ينَقِرافُت
 يـتوـق نأل .يــتــمــعــِن
لـُكـِبـف *ْلـَمـْكـُت ِفــعــسضلا
ّيراــب ُرــِخــَتــفأا ٍرورـــسس
ُةوق  رِقتـسستـل اـهوأاـب
.حيسسا

ليإلا ــــــــــــــــ
 (13-91 :61 اقول)

ٌناسسنإا ناك برلا لاق
زَبلاو ناوجرُألا ُضسَبلي ينغ
ًامـعـنـت ٍموـي لـك ُمـعـنـتـيو
ٌكــسسم ناــكو *ًارــِخاـــف
دنع ًاحورطم ُرزاعل ُهُمسسا
*حورُقـلاـب ًاـباـسصـُم ِهـباـب
نم َعَبسشي نأا يهتسشي ناكو
نـم ُطـقـسسي يذـلا ِتاـتـُفـلا

ِتناـك لـب .يـنـغـلا ِةدئاــم
ُضسحـلـتو يــتأاــت ُبــكــلا

ُكسسا َتام مث *ُهَحورُق
ِنسضِح إا ُةكئا ُهْتَلَقَنف
ًاسضيأا ينغلا َتامو .َميهربإا

 ِهـيـنـيـع َعـفرـف *َنـفُدف
ِباذـعـلا  وـهو مـيــحا

ٍديـعـب نـم َمـيـهرــبإا ىأارــف
ىدانف *ِهنسضِح  ُرزاعلو
ُمــيــهرــبإا ِتبأا اــي ًــئاــق
َرزاـعـل ْلـِسسرأاو يــنــمــحرا
 ِهِعَبسصإا َفَرَط َضسمـَغـُيـل
يـــّنأل اـــسسل َديو ِءاا

 ةلُجلُا ىلع ثدح امكو ،تقولل
ناكم نـم َرـَفـَن ،بيـهرـلا موـيـلا كلذ
.ءامو مد ةنعطلا

مهتَدّمَج ةنوقيألا لوح نوقّلَحَتُا
تاـماـخاا بــك نــكــل ،ةــمدسصلا
عابتأا> :ًئاق مهَقَحلتسسا نيرسضاا
يفسشي هنأا نوعّدـَي يرـسصاـنـلا عوـسسي
.تاـهاـعــلا يوذ رــئاــسسو ىــسضرَا

إا هذخأانلو ،لئاسسلا اذـه عـمـجـنـلـف
انه ثدح ام رَبَخ عَدَنلو ،عَمجَا
انـيـلإا يـتأاـي فوـسس اـهدنـع .رـسشتـنـي
سسمـنـل مـهاـسضر ضساـنـلا اذهب مهـَحـَ
عوسسي ناك نإا ىرن ذئدنعو ،لئاسسلا
فسشكنت وأا ،يفسشَي لعفلاب يرسصانلا
،لعفـلاـب .<نـَلـَعـلـل هـعاـبـتأا بيذاـكأا
،ةترايبلا راسصو ةعرسسب ا رسشتنا

،ًاسضيأا ةـنـيدا جراـخ نـم مـهاوـسسو
يوذو مهاسضر عَمجَا إا نوتأاي
مهَنونَهدَي ،مهيدل تاهاعلاو ماقسسألا
بنج نم اسضاف نيذللا ءااو مدلاب
اوناكو ،ةنوقـيألا  حـيـسسا ديـسسلا

 .نوَفسشُي مهلك
هذه ىلع مايأا ةعسضب يه نإا

نم ،ةنيدا دوهي أادتبا ىتح ،لاا
نونلعُي ،بعسشلا ىتح مهتنهك رابك
كل دا> :لئاق حيسساب مهناإا
انئابآا ديب تبلُسص نَم اي ،حيسسا اهيأا

مويلا نحن كَبلسص اندعأا دقو ،ًادق
 ا .ةفيرسشلا كتنوقيأانبا اي كل د

هذهب انل تنلعتسسا نم اي يلعلا هللا
نلعُن نحن اـه .ةرـهاـبـلا ةـبوـجـعألا
،ًاـسصـلـَخـُمو ًاـهـلإاو ًاـبر كب اــنــناإا

ْلـبــــقاو اـنـيـلـع كتـمــحر ْرــهــظأاــف
،ليئارـسسإا تيـب نـم ةـلاـسضلا فارا

دعـب اـمـيــف .<ًادق َتنأا َتلــُق اــمــك
إا مـهـتـنـهـك كأا ةـسساـئرـب اوـبـهذ
ةنوقيألا هيلإا لماح ،توب فُقسسأا
،ءااو مدلا ءاــــعوو ةــــفــــيرـــــسشلا

سش .هوـفقا ا هـماـمأا اوـفعاو رـَعـَ
مـهـَلـِبـَقـف مـهـتـبوـت قدسصب فـقـسسألا

مهنؤوّيهي ةنهـك فـّلـكو ظوـعوـَمـك
ةيدومعا مهلابتقا ناوأا ناح ىتح

فقسسأا ضسّرك مهديمعت دعب .ةسسَدَقُا
هـبرـقــب ترــج يذــلا دبــعا توب



*ِبيـهـلـلا اذــه  ٌبذــعــُم
ينبا اي ْركذت ُميهربإا لاقف
َكِتايح  كِتاخ َتلِن كنأا

نآلاو .ُهايب كلذك ُرزاعلو
*ُبذعتت تنأاو ىزعتي وهف
اننيبف ِهّلك اذه ىلع ًةوعو
دق ٌةـمـيـظـع ٌةوـه مـكـنـيـبو
نـيذــلا نإا ىــتــح ْتــَتــِبــثُأا
نـم اوزاـتـجــي نأا نوديرــي
لو نوعيطتسسي ل مكيلإا انه
اورـُبـعـي نأا كاـنــه نــيذــلا
اي ًاذإا َكلأاسسأا لاـقـف *اـنـيـلإا
تيــب إا ُهــَلــِسسْرـــُت نأا ِتبأا
ٍةوخإا َةسسمخ  نإاف *يبأا

ل يـكـل مـهـل َدهـسشي ىــتــح
ِعسضوم إا ًاسضيأا مه اوتأاي
ُهــل لاــقــف *اذــه ِباذــعــلا
ىسسوم مـهدنـع نإا مـيـهرـبإا

*مهنم اوعمسسيلف َءايبنألاو
اذإا لب ُميهربإا ِتبأا اي ل لاق
َنـِم ٌدــِحاو مــهــيــلإا ىــسضم
ُهل لاقف *نوبوتي ِتاومألا
ىـسسوـم نـم اوـعـمـسسي  نإا

ماق نإا لو مهنإاف ِءايبنألاو
تاوـــــــــمألا نــــــــــم ٌدحاو
.ُهنوقّدسصي

لمأات ـــــــــــــ
ف يسسفن ةهج نم امأاو>

.<اهوأاب لإا رختفأا
ةرهاط تسسيل انتايح

نـيرـهاـط اـنــك وــل ىــتــح
انـمـسص وـل ىـتـحو ،ًاـيدسسج
لوـقـي .اـّنـسسحأاو اـنـيـّلــسصو
ُةهَرْكـَم> :ضسدقا باـتـكـلا
<بلقلا ِخماـسشتـم لـك برـلا
ّرسش رورغلا ّنإا .(5 :61 مأا)

لوسسرلا هدكؤوي ام اذه  . (2:11يت)
هيـمور لـهأا إا هـتـلاـسسر  ضسلوـب
راسص ةدحاو ةئيـطـخـب اـمـك> :ًاـسضيأا
،ةنونيدلل ضساـنـلا عـيـمـج إا مـكا

إا ةـبـهـلا تراـسص دحاو ب اذــكــه
:5ور) <ةايا ريتل ،ضسانلا عيمج
81).

 دقلا دهعلا، ىسسوم ىطعأا
،يدوهيلا بعسشلل ضسومانلاو ةعيرسشلا

يوقلا طابرلا وـه ضسوـماـنـلا ناـكـف
دهـعـلا  اـمأا .ناـسسنإلاو هــلــلا ب
ةـمـعـنـلا حـيـسسا حـنـم دقـف ،ديدا

دوـقـت يـتـلا ناإلا ةـمــعــن ،قاو
ةاـيا إا ةـمــلــظــلا نــم ناــسسنإلا
:ضسلوب لوسسرلا انمّلعي امك ةيدبألا
ٌمسس انل ناإلاب انرّت دق ذإاف>
يذلا ،حيسسا عوسسي انبرب هللا عم
لوــخدلا اــنــل راــسص دق اـــسضيأا هـــب
نحن يتلا ةمعنلا هذه ا ناإلاب
ءاجر ىلع رختفنو نوـمـيـقـم اـهـيـف

لح دقل .(2-5:1 ور) <هللا د انبر
يـسصا هـلـمـعـب حـيــسسا عوــسسي
هب انـقـثوـيـل ،ضسوـماـنـلاـب اـنـطاـبر
:ًادحاو هاــيإاو اــنودغــف ،ًةرــسشاــبـــم
ضسومانلل ضسومانلاب تم دق يننأل>
ايحأاف تبلُسص حيسسا عم .هلل ايحأل
:2غ) <  ايحي حيسسا لب انأا ل
دعــي  هــنأا يـــنـــعـــي ل اذـــه .(02
لو حيسساب لب انّسصخي ضسومانلا
ةبا ضسومان إا ةعيرسشلا ضسومان
ل> :بيلسصلا ىلع هللا اهرهظأا يتلا
ضسومانـلا ضضقـنل تئـج أا اوـنـظـت
لـب ضضقـنل تئــج اــم .ءاــيــبــنلاو
نأا إا مكل لوقأا قا أاف .لمكأل
فرح لوزي ل ضضرلاو ءامسسلا لوزت
ضسومانلا نم ةدحاو ةطقن وأا دحاو

-71 :5 ىتم) <لـكـلا نوـكـي ىـتـح
دهعلا اياسصو ِغلي  حيسسا .(81
اــنــل ًاــبدؤوــم تناــك يــتــلا دقــلا
اهاطـعأا لـب ،حـيـسسا إا لوـسصوـلـل
ِغـلـي  .قـمـعألاو ىـمـسسألا ىـنــعا

إا اهذخأا لب ،ًـثـم لـتـقـلا ةـيـسصو
هجو اذإا ىتح كألا يماسسلا اهقمع
نوكي ةريرسش ةملك هيخأا إا ناسسنإلا

.(32-12 :5 ىتم) هلتق دق

يتمعن كيفكت ــــــــــــــــــــــــــــــ
هتلاسسر  لوسسرلا ضسلوب كردي

أارقُي يتلا ،ضسوثنروك لهأا إا ةيناثلا
2) مويلا اهنم عطقم انعماسسم ىلع
نأا ،(9-1 :21 ؛33-13 :11 روك
نكي  ٍتافعسض نم هدسسجب َّلح ام
نع ردسصي  يأا يـعـيـبـطـلا رـمألاـب

حمسس امّنإاو ،ٍفده ب ضسيلو ،هدسسج
هيلع ل نأا :ىمسسأا فدهل هللا هب
 . (9 :21 وك2) حيسسا ةوق

دنع كأا هللا ةمـعـن ىـلـجـتـت
هـتاـفـعـسضب رــعــسشي يذــلا ناــسسنإلا

ًماح ةمعـنـلا هذـه إا هـتـجاـحـبو
نود حيسسا ًاعبتم ،حرـفـب هـبـيـلـسص
 هدحو هـلـلا ىـلـع ًـكـتـم ،رـّمذـت
ىرن كلذل .ةسسادقلا وحن هذه هتسسم
هتافـعـسضب رـخـتـفـي لوـسسرـلا ضسلوـب
 لمعتو حيسسا ةوـق هـيـف لـحـتـل

كيفكت  لاقـف> :هـتزارـكو هـتـمدخ
.لَمكُت فعسضلا  يتوق ّنأل يتمعن
اهوأاب ّيراب رختفأا ٍرورسس لكبف
لمعي هللا .<حيسسا ةوق  ّرقتسستل

هدحو هـنأا ناـسسنإلا رــعــسشي اــمدنــع
وه اذهو هلمـعـب ماـيـقـلا نـع زـجاـع
فعسض  لَمْكُت هللا ةوق نأا ىنعم
 لـمـعـت نأا عـيـطـتـسست يأا ،رـسشبــلا
 .هفعسضب رعسشي يذلا ناسسنإلا

يه انويلا لسصألا  ةمعنلا
وأا فورعم ءادسسإاـك ةـيـنا ةـيـطـع
نود ،جات وأا زوعم إا ناسسحإا

،ضصاب انيلع معنأا هللا .لباقم
ىـلـع هـنـبا مدب ًاـنا اـناــيإا ًارم
هتمعنب ًانا نـيرّتـم> :بيـلـسصلا
<حـيــسسا عوــسسيــب يذــلا ءادفــلاــب
طوبغا لوقي انه نم .(3:42ور)
ل حيسسا ةمعن نودب> :ضسونيطسسغا

غــسصل نــك بـك وأا ضصلـخـي نأا،
يأا لباقم ىـطـعـت ل ةـمـعـنـلا هذـهو
 .<ةينا ةيطع يه اإاو ءيسش

ةيطع يه ةيناا ةمعنلا هذه
يتلا ةيرسشبـلا ةـعـيـبـطـلـل ةـيـموـمـع
تقلُخ يتلا ةروـسصلا اـهـيـف تهوـسشت
ترهظ دق هنأل> ةئيطا لعفب اهيلع
<ضسانلا عيم ةسصلا هللا ةمعن



تطعأا هللا نم ةحونما ةمعنلا
سسلاو اهلوبق  ةّيرا ناسسنإلا
دنع .اهـسضفر وأا ةـسسادقـلا وـحـن اـهـب
ةليسضفـلا  وـمـنـن اـهاـيإا اـنـلوـبـق
ل>نوسسيدقلاءابآلا لوقي .ةباو
ةوُقلاب مدقتي نأا ناسسنإلا عيطتسسي
هنواعت نود طقف ةيهـلإلا ةـمـعـنـلاو
هتوُقب هنكمُي ل كلذك،ةرُاهتدارإاو
حورلا ةـنوـعـم نود ،طـقـف هداـهـجو
ةلماكلا هللا ةدارإا ممتُي نأا ،ضسدقلا

  .<ةواقنلاو ةيرُا ءلِم إا لسصيو
ةمع يه ةيناا ةيطعلا هذه

هـلأاـت يذــلا ديدا ناــسسنإلا مــتــخ
إا هدوعـسصبو عوـسسي برـلا دسسجـتـب
اذل  .نمايا نع ضسولاو ءامسسلا
نحـنو ،ةـسسدقا ةـسسيـنـكـلا اـنوـعدت
نأا ،ديا موسص نم مايأا دعب ىلع

دانب لعفت يكل اهيقننو انتاوذ د
طي يتلا ناو براجتلا .ةمعنلا
يسضا  انتزـع نـم لـكأاـت اـنـب
ًابك ىقبي انؤواجر ،هللا وحن ًامدق

 ا عوـسسي اـنــبرنـم يذـلا حـيـسس
ضصا حبرن ،هيف انتُبث نإا ،هلخ
لسصنل انيفكت انتاوذ  هتمعن نأل
.يوامسسلا توكلا إا

تافر لقن راكذت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سسويجرواج سسيدقلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تافر لقن راـكذـت ةـبـسساـنـم

ةــكبو ،ضسوــيــجرواـــج ضسيدقـــلا
تيلوبوا ةيسشربألا يعار ةدايسس
دنـع بورـغـلا ةـسص ماـقـُت ،ضساـيـلا
2 ءاــعــبرألا ءاــسسم نــم ةــسسداــسسلا
ضسادقــلا ةــمدخو ،اــثــلا نــيرــسشت
حاـبـسص نـم ةرـسشاـعـلا دنـع يـهــلإلا
ةسسينك  اثلا نيرسشت3 ضسيما
.ليمرلا ـــ ضسويجرواج ضسيدقلا

تانوقيألا ركت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًاقرف تانوقيألاو مانسصألا ب نا
هرّوَسصَت ا يه مانسصألاف .ًاعسساسش

هنأل طقف ضسيل ،ًادج بك
نيذلا ّلك ةئيطاب يوغي
هـّنأل لـب ،مـهـيـلـع طـّلـسستـي
.ةليسضفلا قفاري اـم ًاـبـلاـغ
انجرخي نأا عطتسسي  نإا

هّنإاف ،ةليسضفـلا قـيرـط نـم
ةليسضفلا ًمعتسسم اندسسفي
انجُي وه اميفف ،اهسسفن
،اهباعتأا لـمـتـحـن نأا ىـلـع
ضسيل .اهرامث نم انمرحي

ا بغري نأا ًانكءر 
لسصحيو داو ةلـيـسضفـلا

عيطتسسي .ًاعم نثإلا ىلع
ىـلـع لـسصحــي نأا ًاــعــبــط
ىعسسي امدنع طقف نثإلا
يـــه يــــتــــلاو ةدحاو إا
ذئدنع ،ةيوامسسلا ةليسضفلا

،دا عبتي نأا نكما نم
نثإلاب بغري امدنع نكل
يأا ىلع لـسصحـي نـل هـّنإاـف
.امهنم

مع لمعي نَمِل نكً
حــبرــي نأا ًلوا ًاــنــسسح

ىلع لسصحي نأا ضسانلا د
نوكيف ،ل ارو دا اذه
ةايا  هتأافاكم ذخأا دق
لــسصحــي نــلو ،ةرــسضاا

هلمع ىلع ةأافاكم ّيأا ىلع
ةاـــــيا  حـــــلاــــــسصلا
مرـح هـّنأل ؟اذا .ىرـخألا
برــلا دوــج نـــم هـــسسفـــن
سضفــــم ضساـــنـــلا دً ــــّ
مكاا د ىلع غسصلا
.يدبألاو ميظعلا لداعلا

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

:لوسسرلا لوقي امك ضسانلا هعخاو
 ءيسشب ضسيل نثولا نا ملعن نحن>
ةنوقيألا امأا (4 :8 روك1) <اعلا

.ًعف دجُو ًايقيقح ًاسصخـسش لـّثـمـتـف
عوسسي انسصـّل ةـنوـقـيأا كلذ لاـثـم
ءارذعـلا ةـسسيدقـلا ةـنوـقـيأاو حـيـسسا

نا مث .سسيدقلا عيمج روسصو رم
مانسصألا نودبـعـي اوـناـك يـنـثوـلا

حئابذلا اهل نومّدقـيو ةـهـلآا اـهـنأاـك
ةسضفلاو بهذلا ندعم نا نيدقتعم
.رسصنذخوبن دقتعا امك هللا وه

اندوجسسو انركت  اننكلو
لو ناوـلأـل دجـسسن ل تاـنوـقــيأــل
داوا نــــم كلذ غ وأا بسشخــــلـــــل
دج اـنـنـكــلو هــنــم ةــعوــنــسصا
نيذلا ةسسدقا تانئاكـلا رـكـتـلاـب

رّوسصتـنـف تاـنوـقـيألا هذـه مـهـلـّث
مهارن اننأاك اـنـناـهذأاـب مـهروـسضح
ةروسص مّركن ببسسلا اذهلو .اننيعأاب
حيسسا انـلوـقـعـب روـسصتـنو بلـسصلا

انسصخ لجأل بيلسصلا ىلع ًاقّلعم
ةروسصلا هلّث ا انسسوؤور ينحنف
لاثا اذه ىلعو ،نيركاسش عكرنو
عفرن ذإا رم ءارذعلا ةروسص مّركن
هـلإلا ةدلاو إا يأا اـهـيـلإا اـنـلوــقــع
ضسأارـلا ناــح ةــسسادقــلا ةــيــلــكــلا

مركأا اهايإا عادو اهمامأا بكرلاو
اهاعد امك ءاسسنلاو لاجرلا لك نم
نا مـث .لـيــئاج ةــكــئا ضسيــئر
ام وحن ىلع ةسسدقا روسصلا ركت
ل ةيسسكذوثرألا ةـسسيـنـكـلا هـتـمـّلـسست
.ةيسصولا هذه قطإلا ىلع فلاخي

روسصلا ركت بجاو دييأاتلو
ةسسينك تلسسبأا ةيلج ةروسصب ةفيرسشلا
لك عباسسلا وكسسا عما  هللا
تاـنوـقـيألا ةــبراــح مــئاــقــلا
نوــناــقــلا كلذــل عــسضُوو ةــسسدقا
.عمجملل عسساتلا

ةرـششنـلا ىـلـع عــطإلاناكملاب
:تننإلا ةحفشص ىلع اًيعوبشسأا

bl.gro.sotrauq.www


