
ةلاشسرلا ــــــــــــــــــــ
(01-1 :01 ةيمور)

يبلق َةيغب نإا ُةوخإا اي
ِلجأل امه هللا إا اهتباو
يـّنإاـف *ِهـسص َلـيـئارـسسإا
ِهلل ًةَغ مهيف نا مهل ُدهسشأا
*ٍةفِرعم نع تسسيل اهنأا لإا

رِب َنولهجي اوناك ذإا مهنأل
رِب اوميقُي نأا َنوبلطيو هللا
سضخـي  مـهـِسسـُفـنأا ّرـِبـل اوـعـَ
ِسسومانلا ُةياـغ اـمـنإا *هـلـلا

نَم لكل رـِبـلـل ُحـيـسسا يـه
ُفِسصَي ىسسوـم نإاـف *نـمؤوـي
نأاب ِسسومانلا نم يذلا رِبلا
هذـه لـَمـعـي يذـلا َناــسسنإلا
امأا *اهيف ايحـيـسس َءاـيـسشألا
اذكهف ِناإلا نم يذلا رِبلا
َكِبلق  ْلُقَت ل هيف ُلوقي
يأا .ِءاـمـسسلا إا ُدـَعـسصي نـَم
ُطِبهي ْنَم وأا  .حيسسا َلِزنُيل
َدـِعـسصـُيـل يأا .ةـيواــهــلا إا
*تاوـمألا ِب نـم حـيـسسا
ُةملكلا نإا .لوقي اذام نكل
و َكـِمـف  كنـم ٌةـبـيرـق
يتلا ِناإلا َةملك يأا كِبلق
سشبـن نأل *اـهـب نـحـن ُرـِنإا كـ
َعوسسي برلاب كِمفب َتفعا

دق َهـلـلا نأا كـِبـلـقـب َتنــمآاو

بلقلا ــــــــــــــ
نأا ميدقلا ذنم ناسسنإلا لواح

راكفأا نم هلخاد يف يرجي ام دّدحي
مل هلخاد يف ثحب امدنعو ،رعاسشمو
ظحل هّنكلو ،دسسجلا ءاسضعأا ّلإا دجي
نود نم ةايحلا هنكمي ل ناسسنإلا ّنأا
هـعـم تفـقوـت فـقوـت اذإاــف .بلــقــلا
وه بلقلا ّنأا ربتعا انه نم .ةايحلا
ناسسنإلا <نطاب>
تلوـــــــــلدــمــب
زـكرـمو ،ةـعـسساو
نيح يفو .تاذلا
نـيرـّكــفــمــلا ّنأا

نــــيــثــحاــبــلاو
فطاوعلا اوـطـبر
ّنأا يأا ،بلـقــلاــب
وــــه اــــهردسصم
اوـطـبرو ،بلـقــلا
ّلإا ،لقعلاب ركفلا
ءيسش ّلـك طـبر سسّدقـمـلا باـتـكـلا ّنأا
،رعاسشملاو ،ركفلاو ،مـهـفـلا :بلـقـلاـب
مكطعي مل نكلو> :اهريغو لاعفألاو
؛(4 :92ثت) <اومهـفـتـل اـًبـلـق ّبرـلا
<اهبلق يف مّلكتت تناك ةّنح ّنإاف>
مهَبلق َتعنم كّنأل> ؛(31 :1مسص1)

لاق كل> ؛(4 :71ويأا) <ةنطفلا نع
اي كهجو ،يهجو اوبلطا َتلق يبلق
.(8 :72زم) <بلطأا ّبر

يف بلقلا ّنأا كلذ نم ّمهألاو
عم ءاقللا زكرم وه سسدقملا باتكلا
انبولق يف هتّبحم بكسسي هللاف ،هللا
تناك نإا اهسصحفيو ،سسوّدقلا هحورب
ديرـي وـهو ،هاـياـسصو بسسحـب رـيــسست

يف تبكسسنا دق هللا ةّبحم ّنأل> :انبولق
<انل ىطعملا سسدقلا حورـلاـب اـنـبوـلـق
كبـلـق يـنـطـعأا يـنـبا اــي> ؛(5 :5ور)
؛(62 :32مأا) <يقرط كانيع ظحتلو
ربتـخـمو بوـلـقـلا سصحاـف ّبرـلا اـنأا>
هقرط بسسح ٍدحاو لك يطعُأل ىلكلا

 .(01 :71ايمرا) <هلامعأا رمث بسسح
،هبلق ليم بسسحب ناسسنإلا فّرسصتي

هلاعفأا تناك اًرـهاـط هـبـلـق ناـك اذإاـف
اذإاو ،ةـحــلاــسص
هـــبـــلـــق ناـــك
تءاج اـًمـلـظـم
:ةريّرسش هلاـعـفأا
دلوأا اـــــــــــــي>
فيك ،يـعاـفألا
نأا نوردقـــــــــت
اوــــــــمــّلــكــتــت
تاحلاــسصــلاــب
؟رارـسشأا مــتــنأاو
ةلسضف نم هّنإاف

نم حلاسصلا ناسسنإلا .مفلا مّلكتي بلقلا
جرـخـُي بلـقـلا يـف حــلاــسصلا زــنــكــلا
نـم رـيرـسشلا ناـسسنإلاو ،تاــحــلاــسصلا
:21تم) <رورسشلا جرخُي ريرسشلا زنكلا

اًنايحأا ناسسنإلا لواحي امك .(43-53
اًهجو رهظيو هبلق يف ام يفخي نأا
فرـعـي هـلـلا ّنـكـلو ،هـلـلا هاـجـت رــخآا

ّنأل دّيسسلا لاقف> :بولـقـلا تاـنوـنـكـم
هـمــفــب ّيــلإا برــتــقا دق بعــسشلا اذــه
هدعبأاف هبلق اّمأاو هيـتـفـسشب يـنـمرـكأاو
ةّيسصو يّنم مهتفاخم تراسصو ينع
دوـعأا اذـناـه كلذـل ،ةـمـلــعــم سساــنــلا

اًبيجعو اـًبـجـع بعـسشلا اذـهـب عـنـسصأاو
مهف يفتخيو هئامكـح ةـمـكـح ديـبـتـف

7102 /82 ددعلا
زو9 دحألا

ةنهكلا  ديهششلا راكذت
ةنيمورفط فقشسأا سسويتاركنب

عبارلا نحللا

سسماا رـَحـَشسلا ليإا



،بلقـلا يـف ،هـلـلاـب ناـسسنإلا ةـقـع
امدنعف .ميلعتلا هذه اًمامت فلاخي
ةـمــلــك سسلوــب لوــسسرــلا مدخــتــسسي
،<ناـمـيإلاـب> ًةــنرــتــقــم <بلــقــلا>
باتكلا نوفرعي هيعماسس ّنأا سضرتفي
امدنع هّنأا نوكردي اًيلاتو ،سسّدقملا
ميلسست ينعي اذهف بلـقـلاـب نوـنـمؤوـي
ةقثلا وه هللاب ناميإلاف .هلل ّيّلك
.هب ةقلطملا

عبتتسسي ّيّلكلا ناميإلا اذه ّنأا امك
يـتـلاو ،هـلـلا اـياــسصو قــفو ًةاــيــح
ةـّيـسصوـب عوـسسي ّبرـلا اـهرـسصتــخــي
.بيرقلا ةبحمو هلل ةّبحملا ،ةّبحملا

وه سسّدقملا باتـكـلا يـف ناـمـيإلاـف
امدنعو ،ةياـهـنـلا سسيـلو قـلـطـنـمـلا
نمؤونو عوسسي ّبرلاب مفلاب فرتعن
نـيـب نـم هـماـقأا هـلـلا ّنأاـب بلـقـلاـب
ةـّكـسس ىـلـع هـلـلا اـنـعـسضي ،تاوــمألا
انـمّلعي اـم اـًماـمـت اذـهو .سصـخـلا
ّنأا فـيـك ،سسّدقـمــلا باــتــكــلا هاــّيإا
ةّيدوبعلا نم هللا هذقنأا امدعب بعسشلا

ىلع هعسضو اهنم هجرخأاو رسصم يف
،داعيـمـلا سضرأا ىـلإا لوـخدلا قـيرـط
يف راـسس نـم ّلإا اـهـلـخدي مـل يـتـلاو
هلّثـمـي يذـلاو ،هـلـلا اـياـسصو قـيرـط
يـف اـّنـــعــمأا اذإاو .نوــن نــب عوــسشي
ّنأا دجـن سسّدقــمــلا باــتــكــلا ةءارــق
مل داعيــــملا سضرأا ىلإا بعسشلا لوخد
ءاقبلاو ،ةيادبلا لب ةياـــهنلا نــكي
كولسسلاب طورسشم داعيملا سضرأا يف
ةايح ىدم ّرمتسسي اذهو .هللا اياسصوب
هللاب قاسصتلل ّوعدم وهف ،ناسسنإلا

ىلع بلج ّلإاو ،هـتـكرـب لاـنـي ىـّتـح
.(42عوسشي) تيولا هسسفن

يف اًسضيأا لوسسرلا دّدسشي انه نم
ناسسنإلا ةلكسشم ىلع هسسفن عطقملا

عّيـسضي ناـيـحألا بلاـغ يـف هـّنأا يـف
ام سسيلو هسسفنل ام بلطيو قيرطلا
هللا ّرب نولهجي اوناك ذإا مهّنأل> :هلل
مل مهسسفنأا ّرب اوتـبـثـي نأا نوـبـلـطـيو
ةـياــغ ّنأل ،هــلــلا ّرــبــل اوــعــسضخــُي
نم ّلكل ّربلل حيسسملا يه سسومانلا

ِتاوـمألا ِب نــم ُهــَماــقأا
ِبلقلاب ُهنأل *ُسصُلخت كنإاف
ُفعُيِ مفلابو رِبلل ُنَمؤوي
.ِسصخلل

ليإلا ــــــــــــــــ
(43-82 :8 ىتم)

 نامزلا كلذ ا
ِةَروــك إا ُعوــسسي ىـــتأا
ُهَلَبْقتـسسا َــــيـِسسـُجْرُا

َنِم ِناجراخ ِنانون
سش ِروــبــقــلا ادج ِناـسسِرــَ

ٌدحأا ْنـكـي  ُهـنإا ىـتــح
نـم َزاـتـجـي نأا ُرِدــــقــي
احاـسصف *قـيرـطـلا َكلـت
اي كلو انل اـم ِنـْيـَلـئاـق
َتْئـِجأا .هـلـلا َنـبا ُعوـسسي
ِنامزلا لـبـق اـنـهـه إا
ًاديعب ناكو *اـنـَبذـَعـُتـِل
َريزاـنـخ ُعـيـطـق مـهـنـم
ذـخأاـف *ىــعرــت ٍةثــك
ِهيلإا نوبلطي ُطاـيـسشلا

انجرخُت َتنك ْنإا َلئاق
إا َبَهذن نأا انل ْنَذْئاف
لاقف *ريزانا ِعـيـطـق
اوـجرـخـف .اوـبـهذا مـهـل
ِعــيــطــق إا اوـــبـــهذو
ِعيطقلاب اذإاف .ريزانا

ِنــَع َبـــَثو دق ِهــــــــلـــك
تامو ِرحـبلا إا ِفْرُا

 امأا *هاـيرـلا اـُةاـع
سضمو اوــبرـــهـــف إا اوــَ

اومتكيل نوقّمعتي نيذلل ٌليو .هئامهف
يف مهلامعأا ريسصتف ّبرلا نع مهيأار
نمو انرسصبي نم نولوقـيو ةـمـلـظـلا
اذإا .(51-31 :92ايعسشأا) <انفرعـي
اهديري هّنإاف انبولق بلطي هللا ناك
نياع ّيقن هبلق نمو ،ةّيقن ةرهاط
مهّنأل بلقلا ءايقـنأـل ىـبوـط> :هـلـلا
.(8 :5تم) <هللا نونياعي

هّنإاف انبولق اّنم هللا بلطي امدنع
اذه .اهنم اًءزج سسيلو ،اهلك اهبلطي
:هل هّلك ناسسنإلا نوكي ّنأا ديري هّنأل
نيكلاسسلا اًقيرط نيلماـكـلـل ىـبوـط>
يظفاحل ىـبوـط .ّبرـلا ةـعـيرـسش يـف
<اهنوبلطي مهبولق ّلك نم ،هتاداهسش
ّنأا اــنديرــي وــهو .(2-1 :911زم)
نوكت ذئدنعو ،انبولق ّلك نم هّبحن
قـلــطـنـم نـم نـيرـخآـل اـنـتـّبــحــم
يفتنت اذكهو ،هلل ةلماكلا اـنـتـّبـحـم
ّلك نم كَهلإا ّبرلا ّبحت> :ةّينانأا ّلك
ّلـــك نـمو كسسفــن ّلــك نــمو كبــلــق
ىـلوألا ةـّيـسصوـلا يـه هذـه ،كرــكــف
ّبحت ،اهلثـم ةـيـناـثـلاو .ىـمـظـعـلاو
نيتّيسصولا نيتاهـب .كسسفـنـك كبـيرـق
<ءايبـنألاو هـّلـك سسوـماـنـلا قـّلـعـتـي
.(04-73 :22تم)

مهفن نأا اننكمي راطإلا اذه يف
عـطـقــم يــف سسلوــب لوــسسرــلا لوــق
أارقُي يذلا ،ةيمور لهأا ىلإا ةلاسسرلا
-1 :01ور) انعـماـسسم ىـلـع موـيـلا

:بلقلاب ناميإلا عوسضوم نع ،(01
عوسسي ّبرلاب كمفب َتفرتعا نإا كّنأل“

نم هماقأا دق هللا ّنأا كبلقب تنمآاو
.(9 :01) <سصلخت كنإاف تاومألا نيب
لوسسرلا لوق نوئزتجي ٌسسانأا كانه
ّيـباـتـكـلا هراـطإا نـع هـنوــلــسصفــيو
يف نمؤوـت نأا يـفـكـي هـّنأا نوـّمـلـعـيو
كمـفـب ناـمـيإلا اذـه نـلـعـُتو كبــلــق
يـكـل عوــسسي ّبرــلاــب فارــتــعلاــب
سصخلا اذه ّنأا نوربتعيو ،سصلخت
اذــه ةــظــحــل ةدحاو ةّرــم لــسصحــي
ام ّنأا ريغ .فارتعلا اذهو ناميإلا
نع سسّدقملا باـتـكـلا هاـّيإا اـنـمـّلـعـي



لـكــب اوخاو ِةــنــيدا
*ِنـينونا ِرمأابو ٍءيسش
اهلك ُةنـيدا ِتـَجرـخـــف
اـمــــلو .َعوــسسي ِءاــقــلــل
نأا ِهــيــلإا اوــبــلـــط ُهوأار
*مهموـخـت نـع َلوـحـتـي
َزاتجاو َةنـيـفـسسلا لـخدف
.ِهتنيدم إا ىتأاو

لمأات ـــــــــــــــــــ
ناطيسشلا دوجو ةيسضق نإا

اذإا .انثحب قاطن  لخدت
،هللا نم يتأاي ل رسشلا ناك
؟ناـطـيـسشلا ءاـج نـيأا نـمـف
نأا اننك ؟هنع لوقن اذام
اـم ناـطـيــسشلا نــع لوــقــن
.يرـسشبـلا رـسشلا نـع هـلوـقـن
؟ًاريرسش ناسسنإلا راسص فيك
ًارـــيرـــسش ناـــسسنإلا راــــسص
ةايح ناـطـيـسشلـل .هـتدارإاـب

نأا هـناـكـمإاـب ناـكو ،ةرــح
ةيرا هلو ،هللا عم نوكي
.ا نع ًاديعب نوكي نأا

ناكو ،ًاكم ليئاج ناك
ناكو .هللا بناج إا ًامئاد
لا ،ًاسضيأا ًاكـم ناـطـيـسشلا
.هتبتر نم ًاـيـلـك طـقـسس هـنأا

،ًايلاع هتدارإا هـتـظـفـح كاذ
هــتدارإا هــتــطــقـــسسأا اذـــهو
ناك .ةيواهـلا  ةـقـلـطا
،طقسسي نأا ليئاج ناكمإاب
عـم ىـقـبـي نأا ناـطـيــسشلاو
هتقبأا كاذ ةب نأا لإا ،هللا
باغاو ،هــلــلا بناــج إا

.ًاذوبنم هلعج هللا نع اذه
.هللا نـع ةـبرـغـلا وـه رـسشلا
انلع علا نـم ةـتاـفـتـلا
 اــّمإاو ،روــنـــلا  اـــّمإا

امك ،هتامم ةظحل ىتح ةيدومعملا
ةدقاحلا،ةريرسشلانيطايسشلابورحنع
:ًامئاد هبراحت يتلاو ناسسنإلا ىلع
،محلو مد عم تسسيل انتعراسصمنإاف>
عم ،نيطسسلا عم ،ءاسسؤورلا عم لب
عم ،رهدلا اذه ةملظ ىلع ملاعلا ةلو
<تايوامسسلا يف ةّيحورلا رسشلا دانجأا
يف يدنج وه يحيسسملا .(21 :6فأا)

،انسسيدق لوقي ،ةيحورلا برحلا هذه
يذـلا حـيـسسمـلا عوـسسي وـه هــّناــبرو
.نوسسيدقلاو ةكئملا هب طيحت

هتلاسسر يف لوسسرلا سسلوب لوقي
كلذ لـــجأا نـــم> :سسسسفأا لـــهأا ىـــلإا
نيسسبل ... لماكلا هللا حسس اولمحا

دادعتسساب مكلجرأا نيذاحو ،ربلا عرد
لكلا قوف نيلـماـح ،مـسسلا لـيـجـنإا
نأا نوردقت هب يذلا ،ناميإلا سسرت
رـيرـسشلا ماـهـسس عــيــمــج اوــئــفــطــت
،سصخلا ةذوخ اوذخو .ةـبـهـتـلـمـلا

<هللا ةملك وه يذلا حورلا فيسسو
حسس وه امف .(71 -31 :6فأا)
؟ةيحورلا برحلا هذه يف براحملا

:ًئاق سسوميدوقين سسيدقلا بيجي
،سسفنـلاـب ةـقـثـلا مدع يـه هـتذوـخ>
ناميإلا لـباهيلع داـمـتـعإلا مدعو
انسضوخ يف هيلـع لاـكـتلاو برـلاـب
ىلع هّلك دامـتـعإلاـف.برحلا هذه
يه ام .هب ةقثلاو هب ناميإلاو ،هللا
يف ومنلا اهنإا ؟حسسلا اذه تاودأا
؟هتقطنم يه ام .حيسسملا عوسسي ملآا
وه ام .ةيناوهسشلا ءاوهألا رتب اهنإا
،فعسضلا رّكذتو عسضاوتلا وه ؟هلعن
ام .ءايربكلا يف عوقولا ةيسشخ كلذو
ةديدح اـهـسسْأار يـف ًاـسصع) زاــمــهــم
؟دهاجملا لجرأا (رامحلا اهب سسخنُي
ةلابملاو براجتلا ىلعربسصلااهنإا
.تاداهطسضإلا لكو تاناهإلا ءازإاب
ةرهاطلا ةسصلا هنإا ؟هفيسس وه ام
وـه اـم .ًادبأا هـلـلا ىـلإا عـفرــت يــتــلا
وأا ،رسشلـل خوـسضرـلا مدع هـنإا ؟هـحـمر
،ناـطـيـسشلا عـم ةــنده يــف لوــخدلا

.هتاءاحيإاو هسضورـع عـيـمـج سضفرو
 .<همدو ديسسلا دسسج هنإا ؟هؤواذغ وه ام

هللا ّنأا دقتعيو .(4-3 :01) <نمؤوي
ريغ ،سصخلا ّقحتسسي هّنأل هسصّلخي
نوحلاسص انـّنأل اـنـّبـحـي مـل هـلـلا ّنأا

لب ،ببـسسلا اذـهـل اـنـسصـّلـخـي ل وـهو
نّيب هللا ّنكلو> :رسشبلل هتّبحم دّرجمل
ةأاطخ ُدعب نحنو هّنأل ،انل هتّبحم
يفو .(8 :5ور) <انلجأل حيسسملا تام
ذإا ،ٍسساق ميلعت عارتسشلا ةينثت رفسس
امدنع بعسشلا عم هللا هلعف ام ّنإا
ببسسب ناك داعيـمـلا سضرأا مـهـلـخدأا
ّرب ببسسب سسيلو ىرخألا بوعسشلا مثإا
ّبرلا مهيفني نيح لقت ل> :بعسشلا
يّرب لـجأل :ًـئاـق كماـمأا نـم كهـلإا
،سضرألا هذه كــلتمأل ّبرلا ينلخدأا

مهدرطي بوعسشلا ءلؤوه مثإا لجألو
كّرـب لـجأل سسيـل .كماـمأا نـم ّبرــلا

مهسضرأا كلتمتل لخدت كبلق ةلادعو
مهدرطي بوعسشلا كئلوأا مثإا لجأل لب
يـفـي يـكـلو كماـمأا نـم كهـلإا ّبرـلا
هـيـلـع ّبرـلا مـسسقأا يذـلا مــكــلاــب
.بوقعيو قحسسإاو مـيـهرـبإاكئابآل
كيطعي كّرب لجأل سسيل هّنإا ملعاف
ةدـّيــجــلا سضرألا هذــه كهــلإا ّبرــلا
<ةبقرلا بلسص بعسش كّنأل ،اهكلتمتل
.(6-4 :9ةينثت)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ <ةروظنملا برحلا>
41 يف ةسسّدقملا انتسسيـنـك دـيـعـت

سسوـمـيدوـقـيـن راـبـلا اـنـيـبأل زوـمـت
يـف هـترـهـسش تعاذ يذـلا يــسسوــثآلا
هميلاعتو هتريسس تلقُنف ،هلك ملاعلا
تنلعأا دقو .تاغللا نم ديدعلا ىلإا
5591 ةنسس ةينوكسسملا ةيكريرطبلا

  .هداقر ىلع فّينو نرق دْيعُب هتسسادق
تاباتكـلا نـم ديدعـلا سسيدقـلـل

ًاديرف ًاثارتو ًاعئار ًازنك هنم تلعج
.ىسسنُت ل ةّيسسوثآا ةّيسسكذوثرأا ًةفحتو

باتك ركذن هجاتن ىنغأا نيب نم
ثدحتي هيفو ،<ةروظنملا برحلا>
تابورحلا نع سسوميدوقين سسيدقلا
ةرـيـسسم سضرـتـعـت يـتـلا ةـيــحورــلا
رسسل هلبقت ذنم ةيسصخلا ناسسنإلا



ةلحر يه ةيسضرألا انتايح نإا
دنع لإا فـقوـتـت ل ةرـمـتـسسم داـهـج

سسوميدوقين سسيدقلا هّبسشي .تامملا
يـف نـيـيـسضاـيرـلاـب> نـيدهاـجـمــلا

نع نوعنتمي نـيذـلا قاـبـسسلا ناديـم
يـكـل مـهـمّدقـت نود لوـحـي اـم لــك
.<ةبلغلا زمر راغلا ليلـكإاـب اوـجوـتـي
داهجلا نودهاجي نيذلا نإاف ،كلذل
اوــبــلـــغــي نأا مــهــل ّدب ل نـــسسحـــلا
نـيدمـتـسسم <مـلاـعـلا اذـه ناـطـلـسس>
حيسسمـلا عوـسسي برـلا نـم مـهـتـبـلـغ
بلغ يذلا تاومألا نيب نم مئاقلا
ىلع اناياطخ رـمـسس اـمدنـع توـمـلا
يف انحوي يليجنإلا لوقي .بيلسصلا
ًابايث سسبـلـي> بلـغـي نـم نأا اـيؤورـلا
رْفِسس نـم هـمـسسا وـحـمأا نـلو ءاـسضيـب
مامأا هـمـسساـب فرـتـعأاـسسو ،ةاـيـحـلا

لـك كلــمــي> و (5 :3ؤور) <هتكئـم
<ًانبا يل نوكيو ًاهلإا هل نوكأاو ءيسش
 .(12 :3ؤور)

رسصتني نأا ّيحيسسملا دارأا اذإا اذل
هــيلع ،ليلكإلا لاــــنيو هبرــح يف
 : نأا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :<ءيسش لك يف هسسفنب قثي ل>+
نأا ةمعنلل حيتت ل سسفنلاب ةقثلا

ىلإا رظنن انلعجت يهف .انيف نكسست
،ءيسش اننأاك ةـيـقوـف ةرـظـن اـنـسسفـنأا

،يرسشبلا انفعسض ببسسبو ،ةقيقحلابو
عوسسي برلا نود نم <ءيسش ل> اننإا
 .انيوقي يذلا

:<هللاب ةريبك ةقث هبلق يف نكيل> + ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًاحسس سسأايلا ناطـيـسشلا مدخـتـسسي

.داهجلا ةبلحنعىلختنيكهبانبراحي
هللا ىلع لكتي نأا براحملا ىلعاذل
هتاردق ىلع سسيلو ،هاوسس نود هدحو
:هدحو هللا نم يه ةبلغلاف ،ةيرسشبلا
لكتاهيلع ،يتـنوـعـمو يّزـِع برـلا>

.(7 :82زم) <...ترسصتناف يبلق

لـثـم  .اـنداـسسجأا لـظ
نوــــكــــت ةـــــلاا هذـــــه
بيــسصن نــم ةراــنــتـــسسلا
،رونلا إا نوتفتـلـي نـيذـلا

يــهــف ةـــمـــلـــظـــلا اـــّمأاو
بيــسصن نــم ةرورــسضلاـــب
لـــظ إا تـــفــــتــــلا
سسيل ناطيـسشلا .مـهداـسسجأا

لب ،خلل ةداسضم ةعيبط
 ةــــخ ةــــعــــيـــبـــــط
اهتدارإاب تهوسشت سساسسألا

.اهرايتخاو
ةينآا حبسصأا دق ماد امو

سضرم لبـق دقـف ،رـسش لـكـل
سســَحــف ،دسسا ىــلــع اــنَدــَ
لمحتيل نـكـي  .ةـمارـكـلا
 انل تناك يتلا ةماركلا
اـيـحـن اـنـك ذإا سسودرــفــلا
عدخ دقـــــــــــــــل .أا نودب
،هثـبـخو هـئاـيرـب ناـسسنإلا

ناسسنإلا قوسش نـم لـعـجـف
اعت هللاـب هـتاواـسسم إا
إا هداقف ،هعادً ـيـبـسس
هنأاب هل سسوسسوو ،ةرجسشلا
نـم لـكأا اذإا ًاـهـلإا سصيــسس
اهنم امتـلـكأا اذإا> .اـهرـمـث
ةـهـلآلا لـثــم ناــحــبــسصت
<رــــسشلاو ا ناــفرــعــت
قــلــخـــي  .(5 :3 كـــت)
،انل ًاودع نوكيل ناطيسشلا
اــنــل ًاودع راــسص اإا لـــب

نـم طـقـسس هــنأا ىأار .ًادسسح
لّمحتي ملف ،ةكئا ةبتر
يـبالا قوـلا ىرــي نأا
إا داهاو داب عفتري
.ةكئا ةبتر

يتوهلا ناعمشس سسيدقلا

:<فّقوت نود دهاجي>+ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تسسيل برحلا هذه نأا ًاقباسس انلق
نمؤوملا بردي ،اذـهـل ىدمـلا ةرـيـسصق
مامأا ةظقيلاو هاـبـتـنلا ىـلـع هـسسفـن

لوأا ماـمأا مــلــسستــسسي لو هــموــسصخ
يف طقسسن نأاب برلا حمسسي .ةطقسس
رثكأا ناسسنإلا لعجـي يـك ةـئـيـطـخـلا

رثكأا حلسستيف هفعسض ةقيـقـحـل ًاـيـعو
هباكتراب فرتعي نأا طرسش ،ةليسضفلاب
يكل> .هتطقسس نم سضهنيو ةئيطخلا

ىلع لب انسسفنأا ىلع نيلكّتم نوكن ل
اناّجن يذلا .تاومألا ميقي يذلا هللا

.يـّجـنـي وـهو ،اذـه لـثـم توــم نــم
يجنيـسس هـنأا هـيـف ٌءاـجر اـنـل يذـلاو
.(01-9 :1وك2) <دعب اميف اسضيأا

:<عاطقنا نودب يلسصي> + ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رثكألا ،عبارلا حسسلا ،ةسصلا ربتعت
يّوقت اهنأل رخآا ءيسش يأا نم ةيمهأا
اـهاـنرـكذ يـتـلا ةـثـثـلا ةـحـلـسسألا
سسوميدوقـيـن سسيدقـلا رـكذـي .هـعأا
لاتقلا سسأاـف عـسضن> ةـسصلاـب اـنـنأا

اــنءادعأا براــحــيــف برـــلا دي يـــف
نوـكـت نأا بجـي كلذـل .<مـهـمزـهــيو
.هـيـف ىـقـبـتو بلــقــلا نــم ةــسصلا
برلا اهاسسني ل داهجلا عم ةسصلا
ةريفولا همعن اهلخ نم بكسسي لب
اـمـه ًاـمـئاد رـكـسشلاو رـبـسصلا .اـنـيـف
ءاوسس ةيـقـيـقـحـلا ةـسصلا اـحاـتـفـم
.انع هبجح مأا هبلطن ام هللا اناطعأا

انحوي سسيدقلا لوقـي نارـمألا ـكـف
.<اهتاذ يـــف ةيطع وه> مفلا يبهذلا

اذه زوجـن نأا هـلإلا برـلا اـنـلـهَأا
بارطسضا لك نم انايإا ًاذقنم ،رمعلا
تاعافسشب ،نيطايسشلا نم انل ريسصي
عيمجو سسومـيدوـقـيـن راـبـلا اـنـيـبأا
 .نيمآا ،نيسسيدقلا

ةرـششنـلا ىـلـع عــطإلاناكملاب
:تننإلا ةحفشص ىلع اًيعوبشسأا
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