
ةلاسسرلا ـــــــــــــــــ
(11-41 :٩ يناع)

دق ذإا َحيشسا نإا ُةوخإا اي
ِتاخلل ٍةنهـك َسسيـئر َءاـج

َمظعأا ٍنِكشسمِبـف ِةـَلـَبـقـتـشسا
ٍديأاـب ٍعوـنـشصم ِغ َلـَمــكأاؤ
*ةقيلا هذه نم سسيل يأا

ٍلوجـُعؤ ٍسسوـيـُت ِمدب سسيـلؤ
َسسادقألا َلخد ِهِشسفن ِمدب لب
ًءادف دجوـــــف ةدحاؤ ًةرــــــم
ُمد ناـــك نإا هـــنأل *اــــيدبأا
ٍةلجِع ُدامَرؤ ٍسسويتؤ ٍناث
َشســجــنا ىــلـــع  سشرـــُي
*دشسا ِهطتـل مـهـُشسدقـيـف
ِحيـشسا ُمد ىرـحألاـب مـكـف
َبرـق زألا ِحؤرـلاـب يذــلا
شسفـن ُرهطـي ٍبيـع ـب ِهـلـل ُهـَ

ِلاـمـعألا نـم مـكَرــئاــمــشض
.يا َهللا اؤدُبعَتل ِةتيا

ليإلا ــــــــــــــــ
(44-23 :01 سسقرم)

 ُعوشسي ذخأا نامزلا كلذ
أادتباؤ َرَششع ينثإلا هَذيمت
:هل ُسضِرعيشس ام مهل لوقي
إا نؤدعاـشص نـحــن اذوــه
مَلشسُيشس رششبلا ُنباؤ َميلششرؤأا

موسصلا نمسسماخلا دحألا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أادبت موشصلا نم سسماخلا دحألا يف

وحن قطنإل ةيئاهنلا تادادعتشسإلا
سصنلا .سسدقملا ميظعلا ملآلا عوبشسأا
انربخي (44-23 :01 رم) يليجنإلا

نحن اذوه> :هذيمتل برلا هنلعأا ام
رششبلا نباؤ ميلششرؤأا ىلإا نؤدعاشص
ةبتكلاؤ ةنهكلا ءاـشسؤؤر ىـلإا مـلـشسيـشس
هيلع نومكـحـيـف
توــــــــمــــلاـــب
ىـلإا هـنوـمـلـشسيؤ
برــــلا .<مــــمألا
نــلــعـــي عوـــشسي
ةيلمـع ةـقـطـنا
باوبأا حتف ةداعإا
ةقلغملا توكلملا
،رـــششبـــلا ماــــمأا

موـقـيـشس اـمدنــع
تاومألا نيب نم
باوبأا حتفيؤ ميحجلا باوبأا مطحيؤ
نـيـكـّكـششمـلا لـجأا نـمؤ .توـكـلــمــلا
ةماعلا ةمايقلاؤ توكلملا ةـقـيـقـحـب
لبق امـهـقؤذـتـن نأا اـناـطـعأا
نـيـب نـم رزاـعـل ماـقأا اـمدنـع هـملآا
مايأا ةعبرأا هل ناك يذلا  ،تاومألا

قفارتن فوشس اذل .نتنأا دقؤ ربقلا يف
يف ،مداقلا عوبشسألا يف مويب ًاموي
برلا ةريشسم عم ،ةيجروتيللا مَدِخلا
اـيـنـع تيـبـب ًارؤرـم مـيـلـششرؤأا وـحـن
.رزاعل ةماقإل

امك ،انحويؤ بوقعي ،ىدبز انبإا
نا اونظ ،برلا يرشصاعم نم ريثكلا

ةيشضرأا ةكلمم وه حـيـشسمـلا توـكـلـم

مهناطلشس رششبلا سضعب اـهـيـف سسراـمـي
ةريخألا ةرملـل .رـششبـلا مـهـتوـخإا ىـلـع
فلتخت هتكلمم نا عوشسي برلا رّركي
ءاشسؤؤر> ثيح رششبلا كلامم يقاب نع
مــهؤؤاــمــظــعؤ مــهـــنؤدوـــشسي مـــمألا
لاق ةمكاحملا دنع .<مهيلع نوطّلشستي
نم تشسيل يتكلمم> :سسطيبل عوشسي
اذه نم يتكلمم تناك ول .ملاعلا اذه
ل يكل نؤدهاجي يماّدخ ناكل ملاعلا

ىــــلإا مــــلـــــشسُأا
نـكـلؤ .دوـهـيـلا
تشسيــــــــــل نآلا

نـم يـتـكـلـمــم
:81 وـي) <اـنــه
هـتـكـلـمـم .(63
ىـلــع ةــمــئاــق
ةمدخ ،ةـمدخـلا
نـــــــيرـــــخآلا

دادــعـــتــــشسإلاؤ
نــع توــــمــلــل

لب مدخُيل ِتأاي مل رششبلا نبا> ،نيرخآلا
نــع ًءادف هــشسفــن لذــبــيــلؤ مدخـــَيـــل
ةيادب ذنم يّلشصن اـنـك دقـل .<نـيرـيـثـك
مارفا سسيدقـلا ةـشص رـيـبـكـلا موـشصلا
،يتايح ديشسؤ برلا اهيأا> :ينايرشسلا
لوشضفلاؤ ةلاطـبـلا حؤر نـم يـنـقـتـعأا

معنأاؤ ،لاّطبلا مكلاؤ ةشسائرلا بحؤ
ةفعلا حؤرب ئطاـخـلا كدبـع اـنأا ّيـلـع
معن .<ةبحملاؤ ربشصلاؤ ركفلا عاشضتاؤ
بح نـم برـلا اـنرّرـحـي يـكـل يـّلـشصن
يكلؤ ،ةهاجوـلاؤ طـّلـشستـلاؤ ةـشساـئرـلا
عم ةمزتملا عشضاوتلا ةمعن انيطعي
ةليط  ةشصلا هذه ولتن .رخآلا ةبحم
مويـلا لـيـجـنإا يـتأاـيؤ ًاـموـي نـيـعـبرأا

7102 /41 ددعلا
ناسسين2 دحألا

موسصلا نم سسماا دحألا

ةيرسصا رم ةسسيدقلا دحأا
يبئاجعلا سسطيت رابلا راكذت

نماثلا نحللا
نماثلا رَحَسسلا ليإا



؟(71 :4 تم) <تاوـمـشسلا توـكــلــم
ىـلإا لـخدـُت يـتـلا يـه ةـبوـتـلا نألؤ
لبق ًاشضيأا ةشسينكلا تبـتر توـكـلـمـلا
نأا مـيـظـعـلا عوـبـشسألا يــف لوــخدلا
ةشسيدقلل ًاراكذت دحألا اذه يف عنشصن
لاثم ربتعـُت يـتـلا ةـيرـشصمـلا مـيرـم
نأا دعبف .يحيشسم نمؤوم لكل ةبوتلا

تعلخ ،ةعخلا يف اهبابشش تشضق
عوجرلا تررقؤ ةئيطخلا بوث اهنع
اهَلـِبـَق .تباتؤ ةيوبألا ناشضحألا ىلإا
كلملا ةبوت َلـِبـَق امك هتمحرب برلا

كوــلــم أاوــشسأا نـــم وـــهؤ) ىـــشسنـــم
ىلإا نثولا ةدابع لخدأا ذإا نييناربعلا
يف هتشص ولتن انك يذلا (ليئارشسإا

ةرـتـف ةـلـيـط ىرـبـكـلا موـنـلا ةـشص
رثكأا تأاطخأا> لوقـي اـهـيـفؤ موـشصلا

ناـك هـنـكـل .<رـحـبـلا لـمر ددع نــم
ًابئات داع نإا هل برلا لوقب ًاقثاؤ
بشسح ىلع بر اي تنأا> :قداشص بلقب
ةـبوـتــلاــب تدعؤ ،كحــشص ةرــثــك
نم) <كيلإا نـيـئـطـخـمـلـل نارـفـغـلاؤ

شسنــم ةــشص موــنــلا ةــشص يــف ىــّ
انم دحاؤ لك لبقيشس برلا .(ىربكلا
مـيرــم تداــع اــمــك هــيــلإا داــع اذإا
داع امك ،ىشسنـم كلـمـلاؤ ةـيرـشصمـلا
هوبأا هل حبذف هيبأا ىلإا رطاششلا نبإلا
.نّمشسملا لجعلا

ذنم موشصلل ةئيهتلا انأادتبا دقل
ناــشسردلا ناــكؤ عــيــباــشسأا ةــعــشست
دحأا يف امهانمّلعت ناذللا نايلؤألا
رطاـششلا نـبإلاؤ راـششعـلاؤ يـشسيرـفـلا

انتملع مث ،ةبوتـلاؤ عـشضاوـتـلا اـمـه
عئاـجـلاؤ رـيـقـفـلا ةـمدخ ةـشسيـنـكـلا

نوجـشسمـلاؤ سضيرـمـلاؤ ناـششطـعـلاؤ
ثلاــثــلا عوــبــشسألا يــف بيرــغـــلاؤ
يف نارفغلا ةيشصؤ تناكؤ ،ةئيهتلل
ةليشضف كلمي ل نَمف ،عبارلا عوبشسألا
نأاؤ بوتي نأا عـيـطـتـشسي ل نارـفـغـلا
.هيخأا ةنادإاب هلتُم هنأل هاخأا مدخي
،اهشضعب عم ةلخادتم ةعبرأا لئاشضف
دحألا يف ةشسينكلا اهرشصتخت اهلك
 .موشصلا نم سسماخلا

ِةبتكلاؤ ةنهكلا ِءاشسؤؤر إا
تواب ِهيلـع نوـمـكـحـيـف
*ألا إا ُهــَنوــمــِلــشســـُيؤ
شصبـيؤ هـب نؤأازـهـيـف نوـقـُ
هنولُتقيؤ هنؤدِلجيؤ ِهـيـلـع
*موقي ثلاـثـلا موـيـلا ؤ
انحويؤ ُبوقعي ِهيلإا اندف
ُمّلعم اي ِنْيَلئاق ىدَبَز انبا
امهم اـنـل َعـنـشصت نأا ديرـن

اذام امهل لاـقـف *اـنـبـلـط
*اـمـكـل َعـنـشصأا نأا ناديرـت
َسسِلجي نأا اـنـِطـعأا هـل لاـق
ُرـخآلاؤ كنـي نـع اـنُدحأا

*كد  كراـــشسي نــــع
 ل امكنإا ُعوشسي امهل لاقف
.ناـبـلـطـت اــم ناــمــلــعــت
اـبرـششت نأا ناـعـيــطــتــشستأا
انأا اـهـُبَرـششأا يـتـلا َسسأاـكـلا

شصـَت نأاؤ ِةَغْبِشصلاـب اـغـِبـَطـْ
*اـنأا اـهـب ُغـبـطـشصأا يـتــلا

لاقف .عيـطـتـشسن هـل لاـقـف
ُسسأاـكـلا اـمأا ُعوـشسي اـمـهــل
اهنابرششتف اـهـُبرـششأا يـتـلا

غبطشصأا يتـلا ِةـَغـبـِشصلاـبؤ
اـمأاؤ ،ناـغـِبـطـشصتـف اـهــب

نعؤ يني نع امكُشسولج
 ُهَيِطعُأا ْنأا  سسيلف يراشسي
املف *مـهـل دـِعُأا نـيذـلـل لإا
ششــَعــلا عــمـــشس اؤأادتــبا ُةَرــْ
شضغــي َبوـقـعـي ىـلـع نوـبـَ
عوشسي مهاـعدف *اـنـحوـيؤ
نأا مـتـمـِلـع دق مـهـل لاــقؤ
شسحـُي نــيذــلا َءاـشسؤؤر َنوـبـَ
مهَءامَظُعؤ،مهَنؤدوشسيألا

عشضاوتلاؤ ةمدخلا نؤدب هنا دكؤويل
توكلم ىلإا لخدن نل طّلشستلا مدعؤ
ةـشساـئرـلا بح ةــبرــجــت .تاوــمــشسلا

لكب ةيمويلا انتايحب طيحت طّلشستلاؤ
ىلع طّلشستن .اهلشصافمؤ اهلـيـشصاـفـت
انئمز ىلع ،ةشسردمـلا يـف اـنـقاـفر
يعّدن .ةلئاعلا دارفأا ىلع ،لمعلا يف
اـنرـيـغ بشسن نـم لـشضفأا اـنـبــشسن نا
ةشسايشسلا يف طّلشستن .مهيلع طّلشستنل
لؤ اـنـئارآا يـف طـلـشستـن .ةـفـيـظوـلاؤ
،هرظن ةهجؤ يدبي نأا انريغل حمشسن
ام نوملعت له .رخآلا يأار لبقن لؤ
بحؤ طــّلــشستــلــل هـــجؤ عـــششبأا وـــه
ناـشسنإلا رّرـبـي اـمدنـع  ؟ةــشساــئرــلا
نـشسح ةداـهـشش هـتاذ حـنـمـيؤ ،هـشسفـن
يف يشسيرفلا لعف امك ًامامت .كولشس
.ةأاطخ انلك .راششعلاؤ يشسيرفلا لَثَم
،هدحؤ هللا لإا ةئيطخ ب دحأا سسيل
لولؤ ،انبر ةمحر ىلإا ةجاحب نحنؤ
.هتوكلم ىلإا لخدن انك امل هتمحر
امهـم> :برـلا لوـق ىـشسنـنؤ طـلـشستـن
.<نولاّطب ديبع اننا اولوقف متلعف

ةبشسنلاب نمايملا نع سسولجلا
مّكحتؤ ةطلشس عقوم وه ىدبز ينبل
برـلا اـمـهـل حـشضؤأا اذـل ،نـيرـخآلاـب
نأا :نـماـيـمـلا نـع سسوــلــجــلا سسشسأا
اهب غبطشصإا يتلا ةغبشصلاب اغبطشصي
نـع توـمـلا تناـك هـتـغــبــشصؤ .وــه
يشضرأا ٍهاجل ناك امهيعشس .نيرخآلا

يذلا نيـمـيـلا سصل اـمـنـيـب ،يوـيـند
لشصح ،مايا ةرششع دعـب هـنـع أارـقـنـشس
يـف نـماـيـمـلا نـع سسوـلـجـلا ىــلــع
برلل لاقؤ بات امدنع هللا توكلم
يـف تئـج ىــتــم بر اــي يــنرــكذا>
لوقأا قحلا عوشسي هل لاقف :كتوكلم
يــف يــعــم نوــكــت موـــيـــلا كنا كل
سصللا ةبوت .(34 :32 ول) <سسؤدرفلا

(ًاعشضاوت بلطتت ةبوتـلا) هـعـشضاوـتؤ
 .سسؤدرفلا ىلإا هلوخد ببشس اناك

سسيلأا .توكلملا ىلإا لخدُت ةبوتلا
أادب اــمدنـــع برـــلا هدشصق اـــم اذـــه
برتقا دقف اوبوت> :لوقلاب هتراششب



متنأا امأاؤ *مهيلع نوطلشستي
نكلؤ *اذكه مكيف ُنوكي ف
مـكـيـف َنوــكــي ْنأا دارأا نــَم
*ًامداخ مكل ْنُكـيـلـف ًابـك
مـكـيـف َنوـكـي نأا دارأا نـَمؤ
*ًادبع عيمجلل ْنـُكـيـلـف َلؤأا

ِتأاــي  رــششبــلا َنــبا نإاــف
َلُذبيلؤ َمِدخـيـل لـب َمَدخـُيـل
.نيثك نع ًءادف ُهَشسفن

لمأات ـــــــــــــ
مكيف نوكت ف متنأا امأا>

نأا دارأا نـَم نــكــلؤ .اذــكــه
نكيلف ًابـك مـكـيـف نوـكـي
.<ًامِداخ مكل

نومّلعتي نيذلا نا امك
ةراجنلاؤ ءانبلاك عئانشصلا

نؤديـفــتــشسي ل اــمــهغؤ
لـب طـقـف مـّلـعا حرــششب

مهمامأا لاـمـعألا ةرـششاـب
نيذلا كلذكؤ .ةثك ٍتارم
بعللا اومّلـعـتـي نأا نؤديرـي
وحنؤ ةعراشصاؤ فيشسلاب
نوـفــتـكـي ل مــهــنإاــف كلذ
لعفا مهدحأل مّلعا لوقب
لــب اذــك لــعــفـــت لؤ اذـــك
ميلاب فيشسلا هـئاـطـعإاـب
نيرمتلاؤ راشسيلاب سسلاؤ
ةرـششاـباـب لـمـعـلا ىــلــع
اـنـبر لـعـف كـلذـك ،هـماــمأا

اـندنـع تبـثــُي نأا دارأا ح
ةازااؤ ةــماــيــقــلا رــمأا

ةؤاقششؤ عئاطلا ةداعشسؤ
ًلؤأا تاومألا ماقأاف ةاشصعلا
اـهـشضهـنأاؤ هـتاذ تاـمأا مــث
هيلإا شصي ام نيب مث ًايناث

ًادولوم ُهَنبا ُهللا لشسرأا .ِنامزلا ُءلِم
،ِسسومانـلا تحـت ًادوـلوـم ،ٍةأارـما نـم
َلاننل ،ِسسومانلا تحت َنيذلا َيدتفيل
اننإا فـيـشضيؤ .( 4: 4غ) <يّنبـتـلا
يذلا هلـلا ءاـنـبأا> اـنرـشص يـنـبـتـلاـب
يـكـل اـنـِبوـلـق ىـلإا ِهـِنـبا َحؤر َلـَشسرأا
<<ُبآلا ابأا اي> :خرشصن نأا عيطتشسن
 .(6:4 ةيطغ)

لاقتـنا ديـع وـه ًاذإا ةراـششبـلا ديـع
ةيدوبعؤ سسومانلا ةعيرشش نم رششبلا
ليئاربج  .سصخلا ةوّنب ىلإا ةنعللا
اهلـك ةـقـيـلـخـلـل بآلا مـشساـب نـلـعـي
هللا هعطق يذلا ميدقلا دهعلا قيقحت
ديع هنإا .ديدج دهع لوـلـحـب هـبـعـششل
،سصخلا ةراششب يأا ،ليجنإلا نعإا

ماـمـشضنا هـنإا .رـششبـلا يـنـب سصــخ
ليجنإا يف ديدجلاؤ ميدقلا نيدهعلا

ةايحلا (ةراششب يأا) ليجنإا وه دحاؤ
يف نيـعـمـجأا اـنـلوـخد وـه .ةـيدبألا

نيثراؤ ءانبأاك ةمئادلا هللا ةرشضح
.ةيدبألا ةايحللؤ توكلملل

نكي مل دعولا اذهؤ دهعلا اذه نكل
لولحب هلإلا ةدلاؤ لوبق لول ققحتيل
يه حبشصت يكل اهيف يهلإلا ةملكلا
بشسحـب يـل نـكـيـل> :ًاـيـح ًــيــجــنإا

هتنـلـعأا يذـلا لوـبـقـلا اذـهـب .<كلوـق
اهيف سسدقلا حؤرلا ّلح ،هلإلا ةدلاؤ
،<ةيشصخششلا اـهـترـشصنـع> تلـشصحـف
ىلع ،ةيّلعلا يف تناك ًاشضيأا يهؤ
راظتـناـب نـيـعـمـتـجـم لـشسرـلا سسأار
موـيـلا يــف سسدقــلا حؤرــلا بوــبــه
اهلك ةقيلخلا كراششت يكل ،نيشسمخلا

ةدلول دهششتؤ ،ةماعلا ةرشصنعلا يف
نحن يتلا ةشسينكلا ةدلؤ يه ةديدج

يذلا دشسجلا يه يتلاؤ اهيف ءاشضعأا
.حيشسملا هشسأار

ةدلؤؤ ،دشسجلاب حـيـشسمـلا ةدلؤ
لولحب شصح ،حيشسملا دشسج،ةشسينكلا
يـف دلوـي اـنـم لـكؤ .سسدقـلا حؤرــلا
لولحب هلل ًانبا حبشصيؤ ةيدومعملا
ًاعيمج انـيـلـع هـشسفـن سسدقـلا حؤرـلا
ىتح ،سسدقملا نؤريملا رشس ةطشساوب

انتملع موشصلا ىلإا قطنإلا لبق
داـحآا ةـعـبرأا ىدم ىـلـع ةـشسيــنــكــلا
ةرفغملاؤ ةمدخلاؤ ةبوتلاؤ عشضاوتلا
لشصحنؤ ًارمثم انموشص نوكي يكل

ءاهتنا ليبق ،مويلا .توـكـلـمـلا ىـلـع
موي توكلملا قيقحت ليبقؤ موشصلا
هذهب انريكذت ةشسينكلا ديعت ،حشصفلا
نا ًاددجم انل لوقت اهنأاكؤ لئاشضفلا

توكلملا ىلإا لوشصولل انل ليبشس ل
سسيل> .ةعبرألا لئاشضفلا هذه نؤدب
لخدي بر اي بر اي يل لوقي نَم لك
لعـفـي يذـلا لـب ،تاوـمـشسلا توـكـلـم
تم) <تاومشسلا يف يذلا يبأا ةدارإا

7: 12).
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<ةراششبلا ديع> هيمشسن يذلا ديعلا
ةاتف ىلإا ٍكم نعإا ىلع رشصتقي ل
لوشصحب سشهدلاؤ ةبهرلا اهتـكـلـتـما

يذلا كملاف  .ةرظتنم ريغ ةدلؤ
يف ءارذعلا ةاتفلا هذه مامأا رشضح
هتراششب يف لمحي ةرشصانلا ةنيدم
لـمـحـي هـنإا  .ةدلوـب دعؤ نـم رـثــكأا
 ،ةقيلخلا لكىلعثولاثلالولحنعإا

،ِهللا َمادق ُفقاولا ُليئاربج انأا>
ششبُأاؤ َكمـلـكُأل ُتلـشسرُأا دقؤ اذهـب َكَرـ>
،مويلا وه اهؤ .ايركزل كملا لاق

،هللا مادق فقاولا ،هـشسفـن لـيـئارـبـج
نـلـعـي يـكـل ،بآلا هـلـلا نـم ٌلـَشسرــم
نـبإلا هـلـلا دلـتــشس اــهــنأا ءارذــعــلــل
ُحؤرلا> .سسدقلا حؤرلا نم اهئتماب
يـلـعـلا ُةوـقؤ ،كيـلـع لـِحــي ُسسدقــلا ُدولوملا ُسسؤدقلا ًاشضيأا كلذلف ،ِكُللظُت

.<هللا َنبا ىعدُي ِكنم
ةراششبلا ديع نأا ،قبشس امم مهفن

نم دعبأا وه امب هيف لفتحن ديع وه
ريغ نـم ٍرـكـبـل ءارذـع ةدلوـب ٍ رـبـخ
نمزلا ءاهتنل نِلعُملا ديعلا هنإا .عرز
ديدجلا نمزلا يف اـنـلوـخدؤ مـيدقـلا
 .يرششبلا انخيرات يف ثولاثلالوخدب

هتلاشسر يف لوشسرلا سسلوب لوقي
َءاج امل نكـلؤ> :ةـيـطـغ لـهأا ىـلإا



حيشسملا عوشسيل ةوخإا ةمعنلاب ريشصن
يدانن نأا قحتشسنف ًاشضعب انشضعبلؤ
.<بآلا ابأا اي> هللا

يه ،دشسجـلاـب ةدلوـلا نأا اـمـكؤ
ةدلولا يأا ،ةرشصنعلا ،يشصخشش ثدح
ّيشصخـشش ثدح ًاـشضيأا يـه ،حؤرـلاـب
يف انم دحاؤ لكؤ ةدحاؤ لك لاطي

امدنع لشصحي اذـه .هـناـيـك مـيـمـشص
برلا ءادنؤ كملا ةراششب ىلإا يغشصن
دبع اذنأا اه> :ددرت نؤد نم بيجنؤ
.<كلوق بشسحب يل نكيل برلل ةمأا ؤأا

ل دشسجـلاـب اـنــتدلؤ تناــك نإا
،حيشسملاب انتدلؤ ،انتدارإاب لشصحت
نأا نكمـي ل ،سسدقـلا حؤرـلا لوـلـحـب
ةيعوطـلا اـنـتدارإا نؤد نـم لـشصحـت
رظتني هللا .اهلوشصحب ّرحلا انلوبقؤ

انيلـع هـتـمـعـنـب بكـشسنـيـل اـنـباوـج
نؤد نم .هروشضحب انتايح سسدقيؤ

يـعوـطـلا اـنـلوـبـقؤ ّرـحـلا اـنراـيـخ
 .متي نأا انشصخل نكمي ل ةمعنلل

ىلع ةراششبلا ديع ةيمهأا نمكت انه
ديـع سسيـل .يــشصخــششلا ىوــتــشسمــلا
حبشصي .ةدرفنم ءارذعلل ًاديع ةراششبلا

قوششلا انلكأاي ىتم انديع ديعلا اذه
تيب ىلإا ةئيطخلا ةبرغ نم ةدوعلل
نم كفني ل ،انيلإا قاتششملا هللا .بآلا
لك يف انوعدي ،ام ٍليئاربج لاشسرإا
اندششيشس ىـتـمـف .هـيـلإا ةدوـعـلـل موـي
 ؟نيدئاع هيلإا قوششلا

تراشص ،كملا ةوعد اهـلوـبـقـب
يــف هــلــلا تَوــَحؤ ًاــششرــع مـــيرـــم
اـهـتـيأا> اـهـيداـنـن كلذـل .اـهـئاـششحأا
تحتف دقل  .<تاؤامشسلا نم بحرألا
تحتفؤ هللا ىلإا ملاعلا باب ءارذعلا
اـهـلوـبـقـب .سسؤدرـفـلا باـب رـششبـلــل
هذه ةـمـيـق تكردأاؤ ةـمـعـن تأـتـما
ل ،اهشصخشش يف اهلعف ةّوقؤ ةمعنلا
،اهشصخشش زؤاجتي يذلا اهريثأات لب
:ةلئاق تاباشصيلأا اهتبيشسن تبطاخف
.<لايجألاعيمجينبّوطتنآلاذنماه>

يذلل ًامأا ءارذعلا تراشص اهلوبقب
ةدلاؤؤ هيبأا ةهج نم مأا ريغب وه

نوـفرـشساؤ نوـمـّعــنــتا
تاوـهـششلاـب نوـطـبـتـغاؤ
 .ةيندبلا

مّلعملل يغبني كلذك
اوــمــّلــعــي نأا يــحؤرـــلا
لاوقألاب مث ًلؤأا لامعألاب
ةلاعف مهميلاعت نوكت يكل
 ًةرــّثؤوـــم مـــهـــلاوـــقأاؤ
نيذـلا ناـك اذإاؤ .سسوـفـنـلا
ةنيمثلا رهاوا نوـبـلـجـي
ًاباعتأاؤ ٍتاقششم نوفلـكـتـي
نــم اـــهـــحرـــشش لوـــطـــي
قاـمـعألا يـــــف سصوــــغـلا

جاوــــمألا ةــــمـــــطـــــمؤ
عوقولاؤ لاوهألا ةاشساقمؤ

 انـــيذـــلاـــف ،كلاــــه
رهاوا ليشص نؤدشصقي
يغــــبـنـي مـك ةـيـناـحؤرـلا
ًاـباـعـتأا اوـشسرا نأا مــهــل
دـّيـشس نـكـل .كلــت نــم كأا
مــظــعــل دا هــل اــيالا

إا رــششبــــــلــل هــتـــباـــ
هـيـلإا لـي نأا اــنــم ديرــي
.انرئامشضب هبلطنؤ انتاينب

هـنوــع لـــــشسرـي ٍذـئـنـــيــح
لـــّهـــشسيـــف قوــــــــف نــــم
انلاقثأا فّفخيؤ انبعاشصم
زـــــنكـيؤ اـنـفـعـشض عـيؤ
ةـيــقاــبــلا زوــنــكــلا اــنــل
،ةــيوــمــشسلا رـــئاـــخذـــلاؤ
لاــمــعألا  اــندشضعـــيؤ
.لاوقألاؤ

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

ةهجل بأا نؤد نم وه يذلا هلإل
ًاـشسؤرـع تحــشضأا اــهــلوــبــقــب .هــمأا

لــكــل ًاــمأاؤ هــلــلا نــم ةاــفــطــشصم
:نيلئاق اهحّبشسن كلذل نـيـشصـلـخـمـلا
.<اهل سسؤرع ل ًاشسؤرع اي يحرفإا>

رينتشست انيلإا ٍلشسرُم كم ةطشساوب
يذلا سسدقلا حؤرلاب انلوقعؤ انبولق
.بهاوملاؤ همعن ريزغ انيلع غبشسي
انل ،لانملا ةلهشس ةرانتشسلا تشسيلؤ
ملاعلا بخشص يـف نـيـششئاـعـلا نـحـن
نحن .هلغاششمؤ هلكاـششمؤ هـموـمـهؤ
ىلإا رمتشسملا انيعشس يف اننأا فرعن

.رثعتنؤ طقشسن ام ًاريثك ،هللا ةعاط
مدعؤ انشسفنأا فعشضنمانشسئيةرممك
   ؟براجتلاهجؤيفدومشصلا ىلع انتردق

هلإلا ءادن كملا نم عمشسن مويلا
لكل هءاعدؤ ميناقألا ثّلثملا دحاولا

يـف عـباـق ،اـنـم دحاؤ لـكــلؤ ةدحاؤ
لشسرأا انأا اه :هتملظؤ توملا لظ
حؤرـلاـب كيـلإا ًـماـح يـكـم كيـلإا
نــــبلاــــبؤ ًاديدج ًءاــــجر سسدقــــلا
بآلا ةوقبؤ ًاديدج ًاشصخ دشسجتملا
 .ةديدج ةايح يلعلا

ةراششبل نوبيجتشسي نيذلـل ىـبوـط
ددرت نؤد نمؤ ةعاطلاب نيذلل ،هللا
ةملكلل مهلوقعؤ مهـبوـلـق نوـحـتـفـي
نـيذـلـل ىـبوـط .ةـيـيـحـمـلاؤ ةـّيـحـلا
.اهنوظفحيؤ هللا ةملك نوعمشسي

رزاعل تبسس ـــــــــــــــــــــــــــ
ناعسشلا دحأاو ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رزاعل تبشس ةبشسان  8

رَحَشسلا ةمدخ ماـقـُت7102 ناشسيـن
ةـفاـك  يـهـلإلا سسادقـلا اـهــيــلــي
ةمدخ ماقُت كلذك . ةيششربألا سسئانك
٩ دحألا حاـــبـــشص ناـــعــــششلا دحأا
 .ةيششربألا سسئانك ةفاك  ناشسين

ةرسشنلا ىلع عطإلاناكملاب
:تننإلا ةحفسص ىلع اًيعوبسسأا
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