
ةلاشسرلا ـــــــــــــــــ
 ؛31-8 :8 سسوثنروك1)

٩: 1-3)
ل َماعطلا نإا ُةوخإا اي

انلكأا نإا انأل هللا إا انُبرقُي
ل ْلـــُكأاــــن  نإاو ُديزــــن ل
ل نأا اورُظنا نكلو *ُسصُقنن
ًةَرَثعم اذه مكُناطلسس َنوكي
ٌدحأا َكآار نإا هنأل *ِءافعسضلل
 ًائِكتم ُمـلـعـلا هـل نـَم اـي
ىوـقـتـي ـفأا ِناـثوألا ِتيــب

ىلع ٌفيـعـسض وـهو هُمـسض
*ناـــثوألا ِحـــئاــــبذ ِلــــكأا

ُخألا َكِملـِع ِبـَبـسسب َكـِلـهـيـف
ُحيسسا َتام يذلا ُفيعسضلا

نوئِطخُت ذإا اذكـهو *هـلـجأل
نوحَروِةوـــــخإلا ىــــــلإا

ٌةفيعـسض يـهو  مـهَرـئاـمـسض
*حيسسا إا نوئطخُت امنإا

ُككسشُي ُماعطلا ناك نإا كلذلف
ِدبألا إا ًام ُلُكآا ف يخأا
انأا ُتسسلأا *يخأا َككسشُأا ئل
اـَمأا .ارـح اـنأا ُتسسلأا .ًلوــسسر
.اـنـبر َحـيـسسا َعوـسسي ُتيأار
*ّبرلا  يلمع متنأا مُتسسلأا

ةنونيدلا دحأا ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةسسينكـلا عـباـتـت دحألا اذـه يـف

وحن ريبكلا موسصلا ةلحر يف انتئيهت
يف انملعت نأا دعبف .سسدقملا حسصفلا
عـسضاوـتـلا نا نـيـقــباــسسلا نــيدحألا

ناتيحورلا ناتليسضفلا امه ةبوتلاو
نمؤوملا امهب ىلحتي نأا بجي ناتللا

ماـيأا لـك يـفو موـسصلا ةرـتـف لــخ
انُملعت  ،هـتاـيـح

موـيـلا ةـسسيـنـكـلا
بناـــجـــلا نــــع
ةبوتـلـل يـلـمـعـلا

يـف عـسضاوــتــلاو
نـمؤوـمـلا ةاــيــح
سساـــسسألا وــــهو
هيلع زكترت يذلا
؟فيك .ةنونيدلا

ىتأا امدنع
ىــــــــلإا دوــهــيلا
ءيهي ناك يذـلا نادمـعـمـلا اـنـحوـي
اوبوت> :مهل لاق عوسسي برلل قيرطلا

<تاوـمـسسلا توـكـلـم برـتـقا دق هـنأل
برلا هب ىتأا توكلملا .(2 :3 تم)
سص امدنـع هـباوـبأا حـتـف ذإا عوـسسي بلُ
هتوعد يفو .تاومألا نيب نم ماقو
:اـنـحوـي مـهـل لاـق ةـبوـتـلـل مــهاــيإا
اوعنسصا ،ةميقتسسم هـلـبـُسس اوـعـنـسصا>
،(8و3 :3 تم) <ةبوتلاب قيلت ًارامثأا

ًاذإا .ناـسسنإلا لاـمـعأا يـه راــمــثألاو
ةنسسحلا لامعألا عم قفارتت ةبوتلا
يـف ةرـمـثـم نوـكـت يـكــل ةــقــئــلا
لوـسسرـلا لوـق اـنـه نـم .توـكـلــمــلا
<ٌتيم لامعأا نودب ناميإلا> :بوقعي

نأا مـهـفـن مـكـلا اذــه نــم .(02 :2)
بجي توكلملا لخدم يه يتلا ةبوتلا
.ةنسسحلالامعألاب ةمجرتم نوكت نأا

برلا مك يتأاي ًاسضيأا قايسسلا اذهيف
لبجلا ىلع ةظـعـلا ةـياـهـن يـف عوـسسي
سسسسُأا اهيف عسضي يتلا (7 و6و5 ىتم)

مهرامث نِم> :نمؤوملا يحيسسملا ةايح
ًارمث عنسصت ل ةرجسش لك ...مهنوفرعت

لك سسيل ...رانلا يف ىقلُتو عطقُت ًاديج
اــي لوـقــي ْنــَم
بر اــــــــــي بر
توـكـلـم لـخدي
لـب ،تاوــمــسسلا
لــعــفـــي يذـــلا
يذلا يبأا ةدارإا

<تاوـمـسسلا يـف
-61 :7 ىتـم)

ةدارإاو .(72
لوقي امك بآلا
سسلوـب لوـسسرـلا

ىـلإاو نوـسصلـخـي سساـنـلا عـيـمــج نا>
.(4 :2 وميت1) <نولبقي قحلا ةفرعم
سصخو عيمجلا سصخ ديري برلا
مجرـتـمـلا ناـمـيإلا يـف وـه عـيـمـجـلا
.ةبوتلاب قيلت ًلامعأا

ةسسدقملا ملآلا ىلإا هقطنا ليبق
لاـمـعألا نا ىــلــع عوــسسي برــلا دّدسش
لوـخدل يـسساـسسأا طرـسش يـه ةـنــسسحــلا
يه ام> هذيمت هلأاسس امل .توكلملا

تم) <؟رهدلا ءاسضقناو كئيجم ةمع
ريسشت يتلا تامعلا مهاطعأا ،(3 :42
مهل لاق هنا مهألاو .هئيجم برق ىلإا

ل مكـنا ذإا اورـهـسسا> :هـثـيدح رـخآا يـف
<مكّبر يتأاي ةعاـسس ةـيأا يـف نوـمـلـعـت

7102 /8 ددعلا
طابشش91  دحألا

(ةنونيدلا) محللا عفرم دحأا

سسوبيششرأا لوشسرلا راكذت

اثلا نحللا

اثلا رَحَشسلا ليإا



لــك ،موــسصو ةــسص لــك فده نا>
لــكو ،رارــسسألاو اــيــجروـــتـــيـــلـــلا
وه ،ةيكسسنلاو ةيحورلا تاسسرامملا
نم هتبحمو هللا ةفرعم ىلإا لوسصولا

سصاـخ لـكـسشبو ،ناـسسنإا لــك لــخ
فده وـه اذـه .<راــغــسصلا ةوــخألا>
هنإا .اهلك ةاـيـحـلاو ماـيـسصلا مـسسوـم
نأا :قمعألا ةقـيـقـحـلاو رـبـكألا رـسسلا
لـك يـف بـَحـُيو فَرـعـُيو هـلـلا ىرـُي
ىلإا ىتأا بآل ديـحولا نبإلا .ناسسنإا
عمجي يكل ناسسنإا لكسش يف سضرألا

امو تاومسسلا يف ام لك هسسفن يف
ىــتأا .(01 :1 فأا) سضرألا ىـــلــــع
ةسصاخ ،نـسسنإا لك عم هسسفن يهاميل
نيسشمهملاو نيفعسضتسسملاو  ةأاطخلا
وـهو هـنإاـف ،(عـسضاوـتـلا ةـمـق اذـهو)
:اـنـل ًاـخأا راـسص اـنـقـلاـــخو اــنــهــلإا
يف) <ٍدبع ةروسص ًاذــخآا هسسفن ىلخأا>
،دحاو  لك  يقتلن  هيف  اذكه .(7 :2
.<هبيقـتلندحاولك يفو

فاسضأا  اذا  مهدحأا  لأاسسي  دق
ةرابع  ىلع <راغسصلا>  ةفسص  برلا
فرــعــي  اــنـــبر  نأل  ؟<يـــتوـــخإا>
هيدل  ناسسنإا  لك  ؛ًاديج  ناسسنإلا

ا  هـــتـــكـــلاــع  هــلو  ةــسصاه
هيدل  نا  ىتح  ،هؤواقدسصأاو سصاا

راغسصلا  ءارقفلا  .نيراتا  هءارقف
ل  ،هل  ةبسسنلاب  نيدوجوم  غ
نيذلا  ءارقفلا  راتـخن نحن  .مهاري
اذه  ليإا  .مهدعاسسن  نأا  ديرن
 ًاغسص دحأا سسيل نا انمّلعي دحألا

لك  عم ًةمحر عنسصنل .برلا ينيع
،برلا انمّلع امك زييمت  نود  رسشــبلا

ىـعدُي>  فوـسس  اذكه  لمعي  نَمو
تم) <تاومسسلا  توكلم  يف  ًاميظع
5: ٩1).

محللا عفرم دحأا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فده ُناسسنإلا عّيسضي ام اًبلاغ

لئاسسولاب هنع سضيعتـسسيو ،هـتاـيـح
ريسصتف ،هـيـلإا لوـسصوـلـل ةـّيرورـسضلا
ماعطـلا اـنـل .فدهـلا يـه لـئاـسسوـلا

إا ًلوــــسسر ْنـــــُكأا  نإاو
.مكيلإا ٌلوسسر يّنإاف َنيرخآا

متنأا وه يتلاسسر َمَتاخ نأل
 ّبرلا.

ليإلا ــــــــــــــــــ
(64-13 :52 ىتم)
ُنبا َءاج ىتم برلا لاق

ُعـيـمـجو هِد  ِرـسشبــلا
هـعـم سسيدقـلا ِةـكــئا

ىـلـــع ُسسلـجـي ٍذـئـنــيــحــف
ُعــَمـــجــُتو *هِد ِسشرـــع
ُزـّيــمــيــفِ ُألا لــك ِهــيــلإا
سضعـب اـمـك ٍسضعـب نـم مـهـَ

ا يـعارـلا ُزــّينـم َفار
َفارـــا مـيــقــُيو *ِءادا

نــع َءاداو هــِنــي نـــع
ُلوــقـي ٍذـئــنــيــح *هِراــسسي
هـِنـي نـع َنـيذـلــل ُكــِلَا
يبأا يـكَراـبــم اـي اْوـَلاـعـت
مــكــل دــَعُا َكــــلُا اوــثِر
يـّنأل *مَلاعلا ِءاـسشنإا ذـنـم
وــمـتـمــعــطأاـف ُتعــــــُج
وـمـتـيــقــسسف ُتــسشــِطـعو
*ومتيوآاف ًابـيرـغ ُتنـكو
وــوــَسسـكــــــف ًانايرُعو
ومُتْدُعفًاــسضــيرــمو
*إا مـتـيـتأاـف ًاــسسوــبو

نوقيّدِسصلا هبيــجُي ٍذئنيح
ىــتــم بر اـــي لــــئاــــق
كانمَعطأاف ًاعئاج كاـنـيأار
*كاـنـيـقــسسف َناــسشطــع وأا

يــنــعــي رــهــسسلا .24 :42 تـــــم)
؟دادعتسسإلا نوـكـي فـيـك .دادعـتـسسإلا
عوــسسي برــلا نــم ًاــسضيأا باوـــجـــلا

نـع ةـلـثــمأا ةــثــث يــف ةرــسشاــبــم
،تقاعلا ىراذعلا لـَثـَم :توـكـلـمـلا

يذلا ةنونيدلا ليجنإاو ،تانزولا لَثَم
.(52 تم) دحألا اذه يف أارقُي

رسشع نع ثيدح لوألا لَثَملا يف
سسمـخو تــهاــج سسمــخ ،ىراذــع
تادعتـسسم نـك تـقاـعـلا .تـقاـع
لامعأا تيز نهعم نـلـمـحـي ّنـهـنوـك
يفو .اهب نمـقـي نـك يـتـلا ةـمـحرـلا
- تانزولا نع ثيدح يناثلا لَثَملا
رسشبلل هللا اهحـنـمـي يـتـلا بهاوـمـلا

مث .ًلامعأا اهورمثي نأا بجي يتلاو
-13 :52 تم) ثلاثلا لَثَملا يتأاي
سسسسُألا برلا هيف فسصي يذلا (64
يف ةنونيدلا اهيلع موقت فوسس يتلا
ةنونيدلا ،طيسسب لكسشب .ريخألا مويلا
لاـمـعأا  سساـسسأا ىـلـع نوـكــت فوــسس
ةيرـسشبـلا يـف اـنـتوـخأا عـم ةـمـحرـلا
ةروسص ىلع ًاسضيأا مه اوقلُخ نيذلا
لكب هسسفن يهامي برلا .هلاثمو هللا

سضيرمو ريقفو فعسضتسسمو سشمهم
ىلإا لب طقف ةداملا ىلإا ل جاتحمو
مكو) هلوح مه نَم ةبحمب روعسشلا

ٍةبحم ىلإا جاتحم هلاومأاب ينغ نم
قحلا> :برـلا لوـقـي .(؟هـبـلـق سسمـلـت
دحأاب هومتلعف مـكـنا اـمـب مـكـل لوـقأا
يـبـــف راـــغـــسصلا ءلؤوـــه يـــتوـــخإا

ةبسسنلاـب .(04 :52 تم) <هومتـلـعـف
تانزولاو ةمحرلا تيز عوسسي برلل
ناسشطعلا يقسستو ،عئاجلا معطت نأا

سضيرـمـلا روزـتو ناـيرـعـلا يـسسكـتو
هذـه .بيرـغـلا يوأاـتو سسوـبـحـمــلاو
يف اهتءارق داـعـُتُ ةـثـثـلا ةـلـثـمألا
لوـقـي .مــيــظــعــلا عوــبــسسألا ةــيادب
هذه عوسسي لمكأا امل> ىتم يليجنإلا
نوملعت :هذيمتل لاق اهّلك لاوقألا
نباو حسصفلا نوكي نيموي دعب هنا
.(1 :62 ىتم) <بلسصُيل ملسسي ناسسنإلا

:نيرسصاعملا نييتوهلا دحأا بتكي



ًاــبـيرــغ كاــنــيأار ىــتـــمو
ًاــناــيرـــُع وأا كاـــنـــيوآاـــف
كانيأار ىتـمو *كاـنوـسسكـف
ًاـــسسوــــــب وأا ًاـسضيرــــــم
ُبيـــجـُيـف *كيـلإا اـنــيــتأاــف
قا :مــهــل ُلوــقــيو ُكلا
مــــكـــــنأا ا مــــــكــل لوـقأا

يـتوـخإا دحأاـب كلذ مـتـلـَعـف
يـــبـــف ِراـــغـــسصلا ِءلؤوــــه
لوقـي ٍذـئـنـيـح *ُهوـمـتـلـعـف
هراـسسي نـع نـيذــلــل ًاــسضيأا
ُعم اــــي يـّنـع اوـبـهذإا
ِةدـَعُا ِةــيدبألا ِراــنــلا إا

يّنأل *هـِتـَكـِئـمو َسسيـلـبإل
وــمــِعــطــُت مــلـــف ُتعـــُج
*وـقـسسـَت مـلــف ُتسشــِطــعو
ووؤوُت ملـف ًاـبـيرـغ ُتنـكو
وـسسكــَت مــلــف ًاــناــيرــُعو
مـلـف ًاـسسوـبو ًاــسضيرــمو
ُهنوبيجُي ٍذئنيـح *وروزـَت
بر اـي لـئاــق ًاــسضيأا مــه
وأا ًاـعـئاـج كاــنــيأار ىــتــم
وأا ًاــبـــيرـــغ وأا َناـــسشطــــع
وأا ًاــسضيرـــم وأا ًاـــناـــيرـــُع

و ًاــسسوـــب َكــْمِدــْخــَن*
قا ًئاق مهُبيجُي ٍذئنيح

اولعفت  مكنأا ا مكل ُلوقأا
راـغـسصلا ِءلؤوـه ِدحأاــب كلذ
ُبهذيـف *هوـلـعـفـت  يـبـف
يدبألا ِباذـعــلا إا ِءلؤوــه
ِةاــيا إا َنوــقــيّدــِسصلاو
.ةيدبألا

.ةلاسسرلا نـم لـسصفـلا اذـه عوـسضوـم
سضعب فّرسصت ىلع مـّلـكـتـي لوـسسرـلا
يف سسوثنروك ةسسينك نم نينمؤوملا

نمؤوملل ةبسسنلاب .ناثوألاب قّلعتي ام
ناـثوألاو ،هدحو هـلــلا ّلإا هــلإا سسيــل
.رسشبلا عارتخا نم يه لب ةهلآا تسسيل
ىلإا معاطمـلا هـبـسشـُي اـم ماـقـُي ناـك
تناك ثيح ،ناثوألا لكايه بناج
اًنايحأا مّدقُتو حئابذـلا موـحـل عاـبـُت
نمؤومـلا ّنإا كلذـل .اـهـبـلاـطـل ًـكأاـم
نكي مل ةهلآا تسسيل ناثوألا نا مِـلاعلا
نكامألا كلت ىلإا باهذلا يف دّدرتي
ّنأا ريغ .محللا يرتسشيل وأا اهيف لكأايل

فاــعــسض كــّكــسشي ناــك رــمألا اذــه
،زييمتلا مهنكمي ل نـيذـلا ،سسوـفـنـلا

.ناثوألا دوجوب نونمؤوي اوناك مهّنأل
مهمامأا اهتنهكو اهليثامتو اهلكايه
لكأا ّنأا نوّنظي اوناكو ،نيح ّلك يف
يلاتلابو ،هب ٌحومسسم ناثوألا حئابذ
حئاـبذـلا مـيدقـت نـم عـناـم ل هـّنإاـف
سسلوب لوسسرلا ريسشيو .ناثوأل اًسضيأا
ّيحيسسملا ناسسنإل نكمي ل هّنأا ىلإا
ةوـخإلا ىـلإا هـتاـفّرـسصتـب ءيــسسي نأا
ىـلإا ءيــسسي اذــهــب هــنأل ،نــيرــخآلا
يف هاندجو ام اذهو ،هسسفن حيسسملا

سضيأا ةـنوـنـيدلا لـثـم كآار نإا هّنأل> :اـً
تيب يف اًئكّتم ملعلا هل نم اي ٌدحأا
وهو هريـمـسض ىّوـقـتـي ـفأا ناـثوألا

؟ناثوألا حئابذ لـكأا ىـلـع ٌفـيـعـسض
فيعسضلا خألا كملـع ببـسسب كلـهـيـف
نإا اذكهو .هلجل حيسسملا تام يذلا
نوـحرـجـتو ةوـخإلا ىـلإا نوـئـطـخـت

اـمـّنإا ةـفـيـعـسض يـهو مـهرــئاــمــسض
ناك نإا كلذلف .حيسسملا ىلإا نوئطخت
ىلإا اًمحل لكآا ف يخأا كّكسشي ماعطلا
-٩ :8روك1) <يخأا كّكسشأا ّئل دبألا

اًعـئاـج كاـنـيأار ىـتـم ّبر اـي> ؛(31
،كانيقسسف اًناـسشطـع وأا كاـنـمـعـطأاـف
وأا كانـيوآاـف اـًبـيرـغ كاـنـيأار ىـتـمو
كانيأار ىـتـمو ،كاـنوـسسكـف اـًناـيرـع
سضيرـم ؟كيلإا انيـتأاـف اـًسسوـبـحـم وأا اـً
لوقأا ّقحلا مهل لوقيو كلملا بيجيف
يتوخإا دحأاب هومتلعف مكّنأا امب مكل

ّقحلا ... متلعف يبف رغاسصألا ءلؤوه

يفف .كلذ ىلع ةلثمأاامهريغولاملاو
ناسسنإلا ةليسسو ماعطلا نوكي نيح
هلّوحـي ،ةاـيـحـلا ديـق ىـلـع ءاـقـبـلـل
ىعسسيف ،هتايح فده ىلإا ناسسنإلا

ل يك هظفحو هيلع لوسصحلل اًدهاج
نآلا وـه يذـلا لاـمـلا كلذـك .هدقـفـي
عيطتسسنل انتايح يف ةّيسساسسأا ةليسسو
ريسصي ،انل ةمزّلا تاجاحلا نيمأات
ّنأل ،ههلإا ريسصي لب ل ،ناسسنإلا فده
ىلع هترطيسس سضرفي كاذنيح لاملا
،هتايح ردسصم هربتعي يذلا ناسسنإلا

لاح اًعبط هذه تسسيل .هللا نود نم
سضّرـعـم هـّنـكـل ،اــًموــمــع ناــسسنإلا
رـمألا اذـه .خـفـلا هذـه يـف عوـقوـلـل
نيح ،ةّيحيسسملا انتايح ىلع قبطني
انتفرـعـمو ةـسصلاو موـسصلا لّوـحـن
ىقبيل لئاسسو يه يتلا) ةّيتوهلا

ةرـسضح يـف هدسسجو ناــسسنإلا نــهذ
وحن هّجوتلا ىلإا انوعدي يذلا هللا
،انتايح فده ىلإا (جاتحملا بيرقلا

نيلمهم انسسفنأا ىلع انرـظـن زـّكرـنـف
نـم رـيـثـكـلا يــف لــب ل ،نــيرــخآلا
.نيناّيد مهل ريسصن نايحألا

يعت ةسسّدقملا ةسسينكلا ّنأا امب
هرّكذت اهّنإاف ،ناسسنإلا ةلاح اًمامت
،ريبكلا موسصلاب ءدبلا لبقو ،ةنسس ّلك
هللا اياسصو قيبطت وه فدهلا ّنأاب
هللا ةّبحم ،ةّبحملاب رـسصتـخـُت يـتـلا

انه نم .سسفنـلاـك بيرـقـلا ةـّبـحـمو
لـَثـَم موـيـلا ةـسسيـنـكـلا اـنـل تعـسضو
نـم ّبرـلا اـنـمـّلـعـي يذـلا ةـنوـنـيدلا

ٍخأا ّلــك يــف دوــجوــم هــّنأا هــلـــخ
رورملا انيلع هيلإا لوسصوللو ،جاتحم
اًحسضاو ّبرلا ناك دقل .جاتحملا اذهب
هللا اياسصو لمعي ل نم ّنأل ،اًيسساقو
ةيحان نم .ّيدبألا باذعلا هريسصم
ةسسّدقملا ةسسينكلا انل تعسضو ،ىرخأا
سسيّدقـلا ةـلاــسسر نــم ًــسصف اــًسضيأا
لــهأا ىــلإا ىــلوألا لوــسسرــلا سسلوــب
ىلع اهيف مّلكـتـي يـتـلا ،سسوـثـنروـك
يـف هـتـيّرـحـل ناـسسنإلا لاـمــعــتــسسا
يــف فّرــسصتــي فــيــكو ،حــيــسسمــلا

.ماعطلا عوسضوم
ةّيفلخ ىلإا ةراسشإلا نم ًلّوأا ّدب ل



دحأاب هولعفت مل مكّنأا امب مكل لوقأا
<هولعـفـت مـل يـبـف رـغاـسصألا ءلؤوـه
.(54و04-73 :52تم)

يف اًسضيأا سسلوب لوسسرلا انمّلعي
وه انفّرسصت قلطنم ّنأا عسضوم ريغ
ناـيـنـبو رـخآلا ناـيـنـب ،ناـيــنــبــلا
امب مّلكتنو لمـعـن نأا يأا ،ةـسسيـنـكـلا
،ةـعاــمــجــلا ديــفــيو رــخآلا ديــفــي
بلطت ل ةبحملا> هلوقب اهرسصتخيو
ّلــك> :(5 :31روك1) <اهـسسفـنـل اـم
ّلـك سسيـل نـكـل يـل لـحــت ءاــيــسشألا
يل لحت ءايسشألا ّلك .قفاوت ءايسشألا

ل .يـنـبـت ءاـيـسشألا ّلـك سسيـل نـكـلو
ٍدحاو ّلك لب هسسفنل وه ام ٌدحأا بلطي
يـف عاـبـُي اـم لـك .رـخآــل وــه اــم
نع نيسصحاف ريغ هوـلـك ةـمـحـلـمـلا
ّبرلـل ّنأل ،رـيـمـسضلا لـجأا نـم ءيـسش
نم ٌدحأا ناك نإاو .اهأمو سضرألا

نأا نوديرتو مكوعدي نينمؤوملا ريغ
هنم اولك مكل مّدقُي ام ّلكف اوبهذت
.ريـمـسضلا لـجأا نـم نـيـسصحاـف رـيـغ
ٌحوبذم اذه ٌدحأا مكل لاق نإا نكلو
يذلا كاذ لجأا نم اولكأات ف ٍنثول
سضرألا ّبرلل ّنأل ،ريمسضلاو مكملعأا

سسيــل ،رــيــمــسضلا لوــقأا .اـــهأـــمو
<رـخآلا رـيـمـسض لـب تنأا كرــيــمــسض
اوحرطا كلذل> ؛(٩2-32 :01روك1)

ّلك قدسصلاب اومّلكتو بذـكـلا مـكـنـع
اـنـسضعـب اـنـّنأل ،هــبــيرــق عــم ٍدحاو
.اوئطخت لو اوبسضغإا .سضعبلا ءاسضعأا

لو ،مكظيغ ىلع سسمسشلا برغت ل
قرـسسي ل .اـًناـكـم سسيــلــبإا اوــطــعــت
بعتي يرحلاب لب دعب ام يف قراسسلا

نأا هل نوكيل هيديب حلاسصلا ًماع
ٌةملك جرخت ل .جايتحا هل نم يطعي
ناك ام ّلك لب مكهاوفأا نم ةئيدر

يك ةجاحلا بسسح ناينبلل اًحلاسص
اونزحُت لو .نيعماسسلل ًةمعن يطعي
متمتُخ هب يذلا سسوّدقلا هللا حور
ّلك مكنيب نـم عـفرـُيـل .ءادفـلا موـيـل
ٍحاــيــسصو ٍبسضغو ٍطــخــسسو ةرارـــم
اوـنوـكو .ثبـخ ّلـك عـم ٍفــيدجــتو

لمأات ـــــــــــ
نع سسفنلا لسصفنت امدنع

ٍاع إا اهب ثعبُيو دسسا
اإا ،ىرـخأا ٍةاــيــحو رــخآا
اهلامعأاب ًةبوحسصم نوكت
نإاـــــف .بسسحو ةـــــسصاا

ًةاـسص اـهـلاـمــعأا تناــك
تحرف ،هللا ةئيسش ًةقِفاوم
ةّذــــل تقّوذـــــتو ترـــــُسسو
ًةديــعــسس ،ًاــفــلــسس تاا
يهو تّقلت امدعب ،ءاجرلاب

 كاوــب اـــيـــندلا هذــه
دعبو ،اهـَنوـبرـُعو تاا

اهِحرفو هللا مامأا اهلوثم
نإا ،سسكعلابو .هتكئم عم
ًةـئـّيـسس اــهــلاــمــعأا تناــك
،يزِاو دوحاب ًةمَعـفـم
مدنــلا ُزـــخو اـــهـــب كسسمأا

مــسضلا َحارــج تدباـــكو
ةّذـــلــــلا َحارــــجو ،ةؤوا
يتلا ،ةيـسشـتا ةـئـيدرـلا
يزِاو ةناتنلا اهنم يقب
نم ًةكئم ّنإا مث .بسسحف
بـعرـُم مـلـظــم ّودعــلا
نوحيبُي لو اـهـنوـمـّلـسستـي
لـب ،ةّرـح نوــكــت نأا اــهــل
ٍةـنازـنز إا اـهـنوداــتــقــي
،مـيـحا ىـّمـسست ٍةـمـلـظــم
اهتيثم عم زجتحُت ثيح

مكُح ًةرـظـتـنـم تاـيرـخألا
ًيدبألا ءاــسضقــلاو ناــّيدلا

.يهتنت ل يتلا تابوقعلاب
فعا سسويتوف سسيدقلا

نيقوفسش ٍسضعب وحن مكسضعب ءافطل
اًسضيأا هللا مكحماسس امك نيحماسستم
.(23-52 :4فأا) <حيسسملا يف

نومدقم نحن ام ّنإاف انه نم
نم ،كرابملا مسسوملا اذه يف ،هيلع
نأا نكمي ل ،تاولسصلل ٍفيثكتو موسص
.ةّيحورلا انتريسسم يف فدهلا ريسصي
فوسس يذلا حيسسملا هجو وه فدهلا
موي ،كرابملا حسصفـلا موـي هـيـقـتـلـن
اذـه حـيـسسمـلا هـجو ّنـكـل .ةـماـيـقـلا

اـّنـك نإاـف .نــيرــخآلا يــف دوــجوــم
انعاطقنا نكيلف ،يـّلـسصنو موـسصنـسس
كلـت مـسساـقـتـنـل ًةـسصرـف لــكألا نــع
عم اهـنـع اـنـعـطـقـنا يـتـلا لـكآاـمـلا
لجأا نم انتسص نكتلو ،نيجاتحملا
سضيأا نـيرـخآلا انّمـــــلـعـت اــم اذـه .اـً
سضيأا ةــسسيــنــكــلا هاــّيإا لـخ نـم اــً
اذـه يـف اـهوـلـتـن يـتــلا تاوــلــسصلا
وه انتـــفلي امو .كرابــملا مسسوملا
ءاـهـتــــنا نـم اـــنـبارـتـقا دعـبو هــّنأا

دحألا يـف ،رـيـبــكــلا موــسصلا ةرــتــف
ةـسسيـنـكـلا دوــعــت ،هــنــم سسماــخــلا

سسيـل هـلـلا توـكـلـم نأاـب اـنّرــكذــتو
سسيل> :ةمحر لمع لب اًبارسشو اًماعط
ارب لب ،اًبارسشو اًماعط هللا توكلم
اهجـلـي ل كلذـل .ةـسسادق عـم اـًكـسسنو
نونزخي نيذـلا ّلـك نـكـل ،ءاـيـنـغألا

اذهبف .نيكاسسملا يديأا يف مهزونك
لجرلا ّنإا ًـئاـق ّيـبـنـلا دواد مـّلـعـي
.محري هّلـك راـهـنـلا يذـلا وـه ّراـبـلا
ل هرون يف كلاسسلاو ّبرلاب مّعنتملا
يكل انظعول بتُك هـّلـك اذـهـف .رـثـعـي
انحنـمـيـف حـسصلا عـنـسصنو موـسصن
<تاّيوامسسلا تاّيسضرلا سضوع ّبرلا
نم سسماخلا دحألا رَحَسس ةسص نم)
.(موسصلا

ةرششن-لا ى-ل-ع ع-طإلاناكملاب
:تننإلا ةحفشص ىلع اًيعوبشسأا
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