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نأا اودهـتـجا ُةوــخإا اــي
مكَباختناو مكَتوعد اولع

متلعـف اذإا مـكـنإاـف .ـَتـباـث
اذكهو *ًادبأا نولزت  كلذ
اولخدت نأا ٍءاخصسب نوحنمُت
اـنـِصصـلو اـنـّبر َتوـكــلــم
كلذل *يدبأا حيصسا عوصسي
 كذــت ُلــمــهأاًَاـمـئاد مـك
مـتــنــك نإاو روــمأا هذــهــب
 خـصسارو اـهـب اـع
نـــم ىرأاو *رـــصضاا ّقا
اذه  ُتمد ام يّنأا قا
*كذتلاب مكصضِهنُأا نكصسا

ينكصسم َعلخ نأا ُملعأا يّنإاف
اـنـبر  َنـلـعأا اـمـك ٌبيرــق
ُدهتجأاـصسو *حـيـصسا عوـصسي
يجورخ دعب مكل نوكي نأا
*ٍح لك رومأا هذه ُركذت
نأاـــ  تــنٍتاــفارــخ ْعــبــ
َةوق مكانـمـلـعأا ذإا ًةـعـنـصصم
ُهَئيو حيصسا عوصسي انّبر
*ُهَلـج نـياـعـم اـنـك لـب
نأا هــلــلا نــم ذــخأا ُهـــبآ
نم ُهَءاج ذإا َداو َةماركلا
لوقي ٌتوصص مـيـخـفـلا دا

يذلا بيبا ينبا وه اذه
نحن انعمصس دقو *تررُصس ِهب

يّلجتلا ـــــــــــــــــ
:نافده ةصسينكلا  يّلجتلا ىركذل

،ّيـصصا ثدا رــّكذــت وــه لّوأا
.ثدا اذـه  ةـكراـصشا اــثــلاو
سساّدقـلا يأا ،ًـثـم رـكـصشلا ّرـصس يـفــف
عوصسي ّبرلا هلعف ام رّكذتن ،يهلإا

 ا ءاــصشعــلاخأ ــت عــمهذـيــم،
،هدصسج مهاطعأاو زبا رصسك فيكو
سسأاــكــلا كراــبو
.هـمد مـهاــقــصسو
لـبــقــن ذإا اذــكـه
ثدا اذــــــــــــه
صصن ّيـصصا

،هـيـف كراــصشم
ينلبـقإا> لوـقـنـف
 اًكيرصش مويلا

اي ّيّرصسلا كئاصشع
ام اذه .<هللا نبا
 مويلا لصصحي
ثدا رـّكذـتـن نـحـن .يـّلـجـتـلا ديـع
لصصفـلا ةءارـق لـخ نـم ّيـصصا
ّبرـلا يـّل رـكذـي يذـلا ّيــلــيإا
ذإاو ،هذـيــمــت ماــمأا هدج عوــصسي
ذيمتلا عم صصن ثدا هذه لبقن

 ا هللا توصص عمصسنو ،ةباحصسلابآ
هـب يذـلا بيــبا يــنــبا وــه اذــه>
.<اوعمصسا هلف ،ُتررصس

دنع طقف فـّقوـتـي  ّيـحـيـصسا
ّوعدم وه لب ،ثدا  ةكراصشا
ءانب سشيعيل هتايح  قطنا إا

ّبرلا اهيلإا هوعدي يتلا ةوعدلا ىلع
عوصسي ّبرـلا نـلـعـي اـمدنـعـف .عوـصسي
بصسحب كولصسلا إا انوعدي انل هتاذ

ديـعـل اـنديـيـعـت ّنإا اذــكــه .هاــياــصصو
ةيراطبل نـحـصش ةـباـث وـه يـّلـجـتـلا
عم ةايا  انتصسم عباتنل انناإا
ةلاصسرلا لصصف  هظحن ام اذه .هللا
نم ،انعماصسم ىـلـع موـيـلا أارـقـُي يذـلا
:1طب2) ةيناثلا لوصسرلا سسرطب ةلاصسر
سسرطب لوصسرلا رّكذي ثيح ،(01-91
ىـّتـح ،هاـيإا مـهـمـّلــع ا هــيــعــماــصس

إا لوخدلا ّبرلا مهحن اي> :هتوكلم
اودهـتـجا ُةوـخإا
اوـــــلــــــع نأا

مـــــــــكـــَتوـــعد
مــكَباــخــتـــناو
مكنإاف .َتـباـث
 كلذ متلعف اذإا
ًادبأا نوـــــلزـــــت
نوحنمُت اذكهو
نأا ٍءاـــــخــــــصسب
َتوكلم اوـلـخدت
انِصصلو انـّبر

ُلمهأا  كلذل .يدبأا حيصسا عوصسي
نإاو روــمأا هذـهـب ًاـمـئاد مــكَــكذــت
ّقا  خصسارو اهب اع متنك
اــم يــــــــّنأا قا نــم ىرأاو رــصضاا

مــكــصضــِهــنُأا نــكـــصسا اذـــه  ُتمد
ينكصسم َعلخ نأا ُملعأا يّنإاف   كذتلاب
حيصسا عوصسي انبر  َنلعأا امك ٌبيرق
يجورخ دعب مكل نوكي نأا ُدهتجأاصسو
-ٍ> (1: 01ح لك رومأا هذه ُركذت
51).

عطقا انأارق اذإا كأا كلذ انل دّكأاتي
نلعي ثيح ،لصصفلا اذه نم قبصسي يذلا
ام ّلك انبهو هللا ّنأا سسرطب لوصسرلا
كلصسن نأا ىلع ،ىوقتلاو ةايحلل مزلي

7102 /23 ددعلا

بآا6 دحألا

و انهلإاو انبر يّلانصصّل 

حيصسا عوصسي



،سسمصشلاـك اـًئـيـصضم ّبرـلا هـجو ىأار
،هعم نامّلكتي اـيـلـيإاو ىـصسوـم ىأارو
اي> :ةمئاد ايؤورلا هذه ىقبت نأا دارأاو
َتئصش نإاو .انهه َنوكن نأا ٌنَصسح بر
كل ًةدحاو ّلاظم َثث انهه ْعَنْصصنلف
<اــيـــلـيإ ًةدحاوو ىـــصسو ًةدحاوو
عـمـصس اـمدنـع هـّنـكـل .(4 :71 تــم)

ينبا وه اذه نأا اًنلعم بآا توصص
<اوعمصسا هل ،ُتررصس هب يذلا بيبا
ىلـع هاـقـيـفرو وـه طـقـصس ،(5 :71)
.(6 :71) ادج اوفاخو مههوجو

،يلجتلا ديعل دّيعن نحنو مويلا
ذإا ،ّيصصا ثدا اذه  كراصشنو
ههجوو ،انمامأا اًيّلـجـتـم ّبرـلا ىرـن
دهاـصشنو ،سسمـصشلاـك اـنــل ًاــئــيــصضم
عمصسنو ،هعم نامّلكتي ايليإاو ىصسوم
ّبرـلـل دهـصشي يواـمـصسلا بآا توــصص
إا انوعديو ديحولا هنبا هّنأا عوصسي
نأا اـنــيــلــع فــيــك ،هــل عــمــصسن نأا
سسرطب لثم فاخنصس له ؟فّرصصتن
كردن نأا انيلع مأا ،اّنحويو بوقعيو
هــل دهــصش نــم وــه عوــصسي ّبرــلا ّنأا
نـّث اـيـلـيإاو ىـصسوـم) ءاــيــبــنأا
رظتنا حيصسا هـّنأا ىـلـع (ءاـيـبـنأا
؟مهاياطخ نم هبعصش سصّلخيصس يذلا

ّيوامصسلا بآا توصصل عمصسنصس له
بصسحب كلصسنو عوصسي ّبرلل عمصسنف
عامصس نع انناذآا ّمصصنصس مأا ،هاياصصو
؟انتاوهصش قفو كلصسنو همك

سسرطب لوصسرلا هيلإا انهّبني ام اذه
انوعدي هّنإا .ةيناثلا هتلاصسر  هصسفن
ةــعــيــبــطــلا ءاــكرـــصش صصن نأا إا
يتلا ةوهـصشلا نـم براـه ،ةـّيـهـلإا
 كـــلاــــصسو ،(4 :1) اـندصسفــت
.(7-5 :1) اهيف تباثو ةلـيـصضفـلا
ّكصشن  يكل رومأا هذه ّلكب انرّكذي
لـصصح اـمـك ،فاـخــن وأا عــجان وأا

ةملكلا ىلع زكتري انناإا ّنإاف ،هعم
يتلا هلـلا ةـمـلـك ىـلـع يأا ،ةـّيوـبـنـلا

و ،ءايبنأا قيرط نع انيلإا تلصصو
تافارخو ةّيرصشب تّيخت ىلع زكتري
 إا ًةفاصضإا .ةّحصصلا نم اهل سساصسأا

نــم ًاــيـــتآا َتوـــصصلا اذـــه
 ُهعم انك ح ءامصسلا
اــندنــعو *سسدقا لــبا
ُمـك وـهو كلذ نـم ُتبــثأا
اذإا نونِصسحُت يذلا ِءايبنأا
ٌحابصصم ُهنأاك ِهيلإا متيغصصأا
إاٍ ملظُم ٍناكم  ُءيصضُي
َقرصشُيو ُراهنلا َرـجـفـنـي نأا

.مكبولق  ِحبصصلا ُبكوك

ليجـنإلا ـــــــــــــــــــ
(9-1 :71 ىتم)

 ذـخأا ِناـمزـلا كلذ
َبوـقـعـيو َسسرـطــب ُعوــصسي
مهَدَعصصأاف ُهاـخأا اـنـحوـيو
ٍدارفنا ىلع ٍلاع ٍلبج إا

َءاــصضأاو مــهــمادق ىــلو
تراصصو سسمصشلاـك هـُهـجو
اذإاو *رونلاك َءاصضيب هُبايث
مهل ايَءارت ايـلـيإاو ىـصسوـم
سسرطب باجأاف *هنابِطاخي
ٌنَصسح بر اي َعوصسيل لاقو
َتئصش نإاو .انهه َنوكن نأا

ّلاظم َثث انهه ْعَنْصصنلف
ىصسو ًةدحاوو كل ًةدحاو
وه اميفو *ايليإ ًةدحاوو
دق ٌةرّين ٌةباحصس اذإا ملكتي

نــم ٌتوــصصو مــهــتــلــلــظ
وـه اذـه لوـقـي ةـباـحــصسلا
هــب يذــلا بيــبا يــنــبا
املف *اوعمـصسا هـلـف ُتررـُصس
ىلع اوطقصس ُذيمتلا عمصس
*ًادج اوـفاــخو مــهــِهــُجوأا

مهصسو مهيلإا ُعوصسي اندف
*اوفاـخـت  اوـموـق ًـئاـق
اوَري ملف مهـَنـُيـعأا اوـعـفرـف
*هدحو َعوـــــــــصسي إا ًادحأا

داب اهيلإا انيعُد يتلا ةوعدلا قفو
ءاـكرـصش صصن يــكــل ،ةــلــيــصضفــلاو
ُهَتَردُق نَأا امـك> :ةـّيـهـلإا ةـعـيـبـطـلا
وـه اـم لـُك اـنـل تبـهو دق ةـيــِهــلِإا
اناعد يذلا ِةفرع ،ىوقتلاو ِةايحلل
دق امهب نيذلـلا ،ةـلـيـصضفـلاو داـب
،ةنيمثلاو ىمظعلا َديعاوا انل بهو
ةعيبطـلا ءاـكرـصش اـهـب اوصصت يـكـل
 يذلا داصسفلا نم بِراه ،ةيهلِإا
صشلاـب اـعـلا متنَْأاو  ِهِنْيَع اذهـلو .ةوـهـ
 اوـُمدـَق  ٍداــهــِتــجا لــُك َنوــلِذاــب
ةـلـيـصضفـلا و ،ًةـلـيــصضف مــكــناِإا

و ،اًففـَعـَت ِةـَفرـعا و ،ًةـفرـعـم
صصلا و ،اًصص ِفـفـَعـتـلا ىوقت رـْبـ،

و ،ًةـيِوــَخَأا ًةدَوــَم ىوــقــتــلا و
اذإا هذه نَأ .ًةب ِةيِوَخَأا ِةدَوَمْلا

صصـُت ،ْتَرـُثـَكَو مـكـيـف تناـك  ْمُكُرـيـَ
ِةفرع َنيِرِمْثُم غ و َِلِصساَكَتُم
.(8-3 :1) <ِحيصسا َعوصسي اَنبر

 كأا اانفقوم نوكي نايحأ
.سسرطب فقوم لثم نمؤوا نحن

 ّبرـلا عـم اـهـيـف نوـكـي ةّرـم ّلـك
 ديحي هارن ،هتردق ّبرلا هل رهِظُيو
يأا ،هصسفن إا رظنيل يرجي اّمع هركف
سسيلو وه هراظنم نم رومأا ىري
.فوا  عقيف ،ّبرلا راظنم نم

 ا ةثداحا ىلع يصشثم ءاً،
ىتأاف ،ّبرلا رمأا ذيفنتب سسرطب أادتبا
ام هّنكل ،ءاا هجو ىلع اًيصشام هيلإا
فاخف ،هصسفن إا رظني أادتبا نأا ثبل
.(33-82 :41 تم) قرــغــي داـــكو
.عوصسي ّبرلا ةمكا دنع رمأا كلذك
سسرطبل ّبرلا ريذ نم مغرلا ىلعف
ىلـعو ،تاّرـم ثـث هرـكـنـيـصس هـّنأاـب
ركني نل هّنأا سسرطب ديكأات نم مغرلا
نأا رـمأا ىـصضتـقا وـلو ىــّتــح ّبرــلا

13 :62 تم) عوصسي ّبرلا عم تو-
53)، هصسفـن ىـلـع اـًفـئاـخ هد هّنأ
هـب ىّدأاو ،ّبرـلا نـع هرـظـنــب حاــصشأا
هفرعي  هّنأا مصسقب ركنأا نأا إا رمأا
ةــثداــح و .(57-96 :62 تــم)
امدنع اًصسّمحتم سسرطب ىرن يّلجتلا



نـم نوـلِزاـن مــه اــمــيــفو
ًئاق عوصسي مهاصصوأا ِلبا

 ىتح ايؤورلاب ًادحأا اومِلعُت
ب نـم رـصشبـلا ُنـبا َموـقــي
     .تاومأا

لمأات ــــــــــــ
انتاوذ رهطُن نأا  انيلع

 دهتو انرئارصس يّقنُنو
رظتننو انبر لاوقأاب لمعلا
هد ىل توكلا ةداعصس
ًاـيـّلـجـتـم فـصصوـي  يذـلا

لب ٍلبج سسأار   انيلع
 ا نــم ٍسضيـــصضحسضرأ

ّيصسرك ىلع سسلـجـي اـمدنـع
نم ةثث عم و .ةنونيدلا
نم روهمج عم لب سسانلا
نأا نك فيكو .يومصسلا
ةداـعـصس نـيرـظـتـنـم نوـكـن
انـبر رـماوأا عـئاـطو دبأا

 اـنـباوـبأا قـلـغـن نـحــنو
دصسنو كاـــــصسا هوـــــجو
عرصضت عامتـصسا نـع اـنـناذآا
عامتصسا نع لب جاتا
لَصسرُاو ءاـيـبـنأا لاوـقأا
تعـــمــــصس اذإا كنأ .ًاــــصضيأا
ىتمو انحويو رّصشبُي سسلوب
يـتـلا مـئاـظـعـلاـب ناخــي
يـغـصصـُت  تنأاو حـيـصسمـلــل
إا يغصصُت فيـكـف اـمـهـيـلإا
.كاصساو ءارـقـفـلا لاؤوـصس
اذإا كنوـك نـم بجـعـلـل اـيو
وأا كيـخأا نـفد نــم تعــجر

لـصسغ إا رداـبـت كبـحاــصص
َءاا بصصتو كيلجرو كيدي
لــعــــفــت و كصسأار ىـــلـــع
تــصسجــــــنــــــت اذإا كلذــــــك
نوكت  فيكو .اـياـطاـب

او سسفــنــلاـــب ًاـــصسدصس
اوزـلا بحاـصصت اـمـنــيــح
ـــبارــاو ـــقـصساــفـلاو
.مـــجــنــاو ةرـــحــصسلاو
عرـــصضت نـــع سضِرــــعــــُتو

ّر دق .<كيلع انلاكّتا لثمك انيلع
قّمعتي نأا نود نم هذهك ةلمج ًارارم
.اهيف نمؤوا

مامتها ىلع ةرابعلا هذه انّلدت
،كلا دواد .رـصشبـلاـب يـلــكــلا هــلــلا

ةمحرلا هيـلإا بلـطـي ،برـلا ًاـبـطا
ةصسينكلا  نمؤوا لاح يه امك
ٍتاّرم <محرا بر اي> نودّدري نيذلا

 إا .ىصصّ ةمحر ًاكردم ،دواد ّنأا
سضفت هذهك ًةمحر ّنأا نقيأا ،برلا
ًةـمـحر بلـطـي  .ًاـّيرـصشب ًاـعــصضاوــت
يزاوت ًةمـحر لـب برـلا نـم ًةـّيـناـنأا
ًاطرصش عصضي دواد ّنأاكو .هيلع هلاكّتا

ام إا برلا ىلع لكّتي نأاب هتاذ ىلع
 ندل نم ًةمحر لاني يك ةياهن
.بصضنت  برلا

 ـعـلاا تاـقُمِلصسُي ةّيـناـصسنإ
كلذب عصضي .هقوصشع هتاذ قصشاعلا

سصخصشلا اذه  هتقثو هئاجر ّلك
اذه يـتأاي .هتايح ىلع هنّمؤوي يذلا
إا نامأاب روعصشلا ةجيتن ميلصستلا

نم ناصسنإا هراتخي ٍسصخصش بناج
انتاقع ىّطـخـتـت ًاذإا .نـيثـك ب
ّدح غلبتل رخآا ىلع لاكّتإا ىوتصسم
قّلعتي ام  اذه .رخآا اذهل ميلصستلا
ناـصسنإا هـيـخأاـب ناـصسنإا ةـقـعــب
.هللا ةروصص ىلع قولا

قـلاا ب ةـقـعــلا  اــّمأا
ناـــصسنإاو هـــلــــلا ب ،قوــــلاو
ب حوات .ةلصصلا هذـه حـجرأاـتـتـف
داإا بو هـّلـل ّيـلـكـلا مـيـلـصستــلا

.ةرـكـفـك ىـّتـح هـلـلا دوــجو سضفرو
ىلع هءاجر عصضي نمؤوا ّيحيصسا
ٍناكم  دواد يبنلا لوقب ًمع هللا
نـم ٌخ برـلاــب ءاــمــتــحإا> رــخآا
.(9 :811 زم) <ءاصسؤورلا ىلع لّكوتلا
،بيبحلل طقف سسيل هتاذ مِلصسُي نمؤوا
ّيـهـلإا قـصشعـلاـف .ًّوأا هـلـلا إا لــب
تّل ةّيرصشبلا وحن هللا نم ٌةردابم

 ا دــّصسا هـلوـبـقو هـلإتاـناـهإ
ٍميلصست ّيأا .هتقيلخ لجأا نم بلصصلاو
اذه عم ٌلـعاـفـت وـه هـلـل رـصشبـلا نـم
ًايّحصضم هتقيلخ قصشع يذلا قصشاعلا

ّنأا هُصسفن هللا نـلـعأا ،ءاـيـبـنأا مـك
:1) بيبا هنبا وه حيصسا عوصسي
61-91).

له ؟كلذ ّلك نم ةجيتنلا ام
اًقرصشم ّبرلا انتدهاصشم دنع فّقوتن
ةدهاصشا هذهب ذّذلتنف ،سسمصشلاك انل
ىّل ّبرلا ّنأ نوّمهم انّنأا تعنو
انيـلإا عوـصسي ّبرـلا ِتأاـي  ؟اـنـماـمأا
يكل هتاذ انل رهظأا هّنإا .ةياغلا هذهل
هّنكل ،ًّوأا ذيمت هل صصنو هلبقن
ّلـك إا باـهذـلاـب اـنرــمأا كلذ دعــب
ذيمت انرودب مهرّيصصن يكل سسانلا
أا ّلك اوذملتو اوـبـهذاـف> :ّبرـلـل
حورلاو نباو بآا مصساب مهودّمعو
عيمج اوظفحي نأا مهومّلعو ،سسدقلا

ّلك مكعم انأا اهو .هب مكتيصصوأا ام
:82 تم) <رهدلا ءاصضقنا إا مايأا

ّبرـلا ىـّلــجــتــي اــمدنــع .(91-02
هرونب انُئيصضي همك عمصسنو انمامأا
ّلك ءيصضت اًراونأا انلـعـجـيـف يـهـلإا
ُتبثأا اندنعو> :هروـن رـصشنـتو اـعـلا

يذـلا ِءاـيـبـنأا ُمـك وـهو كلذ نــم
ُهنأاـك ِهـيـلإا مـتـيـغـصصأا اذإا نوـنـِصسحـُت
إاٍ ملظُم ٍناكم  ُءيصضُي ٌحابصصم
ُبكوـك َقرـصشـُيو ُراـهـنـلا َرـجـفـنـي نأا
.(91 :1طب2) <مكبولق  ِحبصصلا

هللا ىلع لاكّتإلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هللا ب حوتفم ٌراوح ةصصلا

نم قولا نّكمتي هيف ،ناصسنإاو
رواحتي امدنع .هدّيصس عم لصصاوتلا
ىلع زّكري امّنإا ،رخآا ٍنئاك عم ءرا
جرخيو راكفأا عيصضت  يك راوا

تـّتـصشتـلاـب باـصصيو عوـصضوا نــع
اذه لصصحـي ةـصسيـنـكـلا  .يـنـهذـلا
ببصسب نمؤوا عم ًانايحأا تّتصشتلا

عـيـصضيـف ،ًاـبـيـغ تاوــلــصصلا ظــفــح
دّر إا لّوــحـــتـــنو نوـــمـــصضا

اذه  تفلا نم .تاملكلل نيدّدرم
يــتــلا لــما نــم ةدحاو قاــيــصسلا
روـمزا  دواد يـبـنـلا اــهرــكذــي
كتـمـحر بر اـي نــكــتــل> :صسما



لجأا نم عوصسي برلا هديحو هنباب
اذـه سساـصسأا .ةـقـيـلا هذـه سصـخ

ىلع ةزكترا ةّونبلا ةقع قصشعلا
.ةمحرلاو لاكّتإا

سسدقا باتكلا  قراف كانه
ةـمـحرـلاو ةـيــهــلإا ةــمــحرــلا ب
اذه عوصسي برلا انل رهظي  .ةيرصشبلا
هافعأا يذلا دبعلا لـَثـَم  نيابتلا
هيخأاب فأاري  هنكل هنْيَد نم هدّيصس
-32 :81 تم) هل ًانيدم ناك يذلا

يموي ٍلكصشب لكّتي يذلا دبعلا .(53 هـتاـيـح فورـظ ببـصسب هدـّيـصس ىـلـع
بعصصأا  هدّيصس هنع افع امّنإا ،ٍدبعك
ذإا ىصص  ًةمحر لانو فورظلا
دبعلا كاذ ّنأا ّإا .نيدلا هدّيصس هل كرت

 ذإا هل ًاخأا ملظ لب ظعّتي  ُفعي
لكّتي  اذه هلمعب .هل ناد ا هنع
ةـنا  هـناـعأا يذـلا برـلا ىـلـع
اذــه لاــكــّتإا مدع ببــصسبو .وأا

إا هداعأاو هنع برلا ةمحر تباغ
.باذعـلا ن ت ةـقـباـصسلا هـتـلاـح
ىلع ًكّتم ناصسنإا اذه ناك امدنع
هلينب تاـكلاو ةـمـحرـلا لاـن هـلـلا
برلا ىلع لكّتي  امدنع هّنكل .وفعلا

.هل ًةاطـــعم تناك يتلا ةمحرلا رصسخ
ىلع ًاذإا ةّيهلإا ةمحرلا دمتعت

هللا فرعي  نم .برلا ىلع لاكّتإا
ليبـصس هـيدل سسيـل ،هـيـلـع لـكـّتـي و
و هـلـلا كاردإام اذإا هـتـمـحر زـيـي
ليإا  عوـصسي برـلا لاـق .اـهـلاـن
ءامحر اونوك> تابيوطتلا دعب اقول
ول) <ميحر يوامصسلا مكابأا ّنأا امك
ًاصسورد ِطعي  عوصسي برلا .(22 :6
ةـفـصسـفـلاـك ةـّيـفـصسلـفو ةـّيــقــخأا

برلا ناك دقل .عاـمـتـجإا ةذـتاـصسأاو
.هميلاعت  لاثاو ةنوقيأا هصسفن
هتاذ وهو اهلاق ٍةملك ّلك سشاع امّنإا
ىـلـع ناـك اـمدنـع بآا ىـلـع لـكـّتا
ّلك  كّنأا ملعأا انأاو> لاق ذإا سضرأا

.(24 :11 وي) < عمصست ح

بحاصصت تنأاو.كاصسا
مهوـعدت لـب طـقـف رارـصشأا
مهجئاوحبمتهتوكلزنمإا

مـهـلاـمـعأا  مـهـكراـصشتو
ٌةعصس كل ناك اذإاو .ةثيبا

جات كءاجو لاا نم
جرـفـت نأا كيـلإا ًاـعّرـصضتــم
اـم هـصضرـقـت نأاـب ُهـتـبرــك
كنإاف هـب هـَتـجاـح يـصضقـي
راذـتـعاـب ًوأا هــلــباــقــت
.ةصسوبعلاو ِءافاب ًايناثو
قلقلا هب داز دق هتيأار نإاف
هل لوقت هتجا تدتصشاو
نا ديرـتأا ٍسسوــبــع ٍهــجوــب
ًارـيرـح وأا ًةـطـنـح كيـطــعا

يــصضر نإاــف .كلذ وــحـــنو
ٍنـمـثـب فـنـصصلا هـتـيـطــعأا

هـيـلـع تبـتـكو ٍفــعاــصضم
نم جرخيف نمثـلاـب ًاـكـصص
جاومأا ُهترمغ دقو كلزنم
لاـبـح هـتدــّيــقو رــكــفــلا
ًانامز ثبلي  مث .ةجاا
هــبــلاــطـــت ىـــتـــح ًاصسي
هَتوكصش أاطبأا نإاف ءافولاب
هـصسبـحـب رـمأاـف اوــلا إا

عـيـب إا جاــتــحــي ىــتــح
ةعـتـمأاو هـبوـثو هـتـماـمـع
ءادلا اذه مظع َتيأارفأا .هتيب
كاخأا نا .هتريرج ةءادرو
هَتيقلأاف ًافاعصسإا كنم بلط

 او نـجـصسلاـغايو .ل
ةصسيـنـك دوأا نـم بجـعـلـل
ةليلا بهاوـا ينبو هللا
إاةعيرصشلامهوعدت نيذلا
بصساكاب مامـتـها كرـت
ةيافك ليصص دعب ةللا
اوراــصص فــيــك ةــصشيــعا
كاـصسا مو نوـصشهـنـي

توـيـب نوـبـهـنـيو ًاـمارــح
.ةربالاك ماتيأاولمارأا

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

،لمع ّيأا ناإا قبصسي امدنع
.ٍفاعـصضأاـب ًاـكراـبـم لـمـعـلا نوـكـي
ٍتاـّيـصضاـير ةـلأاـصسم تصسيـل ةـلأاـصسا

هلـلا ىـلـع لـكـّتا اـمـّنإا ٍتاـباـصسحو
و ىـصص  ًةـكرـبو ًةـمـحر لاـنـي
.اهرثأا ىصصقتصسي

ءابآلا لاوقأا نم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ل نكا ناصسنإمهفي نأا يدا

هـلوـقـي اـم لـكـف .ًاــيــحور ًاــناــصسنإا
ناــصسنإا هارــي يــحورـــلا ُناـــصسنإا
قـطـنا نأً اـيـخو ًاـمـهو ّيداا
قطنم نع ةيلكلاب ٌفلت يوامصسلا

ثد اذإاـف كلذ مـغرو ،اـعـلا اذــه
جتنتصسي دق ّيدام سصخصش إا مهدحأا
كرحـي اـم ةـقـيـقا  كاـنـه نأاـب
نوكلا  ًامغانت كانه نأاو ،اعلا

.سضرأا ىلع ًارفانتو
اوعصشـُيل رونلا ُءانبأا يعُد دقف اذل

،نـك ٍدح ىـصصقأا إا مـهــتاــيــحــب
لاق .ناكـم لـك  َروـنـلا اورـصشنـيو
سضرأا ىلع ًاران يقلأ ُتئج :برلا

ول) <ْتلعتـصشا نوـكـت وـل ىـنأا مـكو
با يــه راــنـــلا هذـــه .(94 :21
.يهلإا

رصشننل يحيصسا نحن انيعُد
ةيدبأاو ءامصسلا خانم سضرأا ىلع
نكل .ءودهلاو قاو مصسلاو باو
دق اننوكل ناك ةبوعصصلا نم كلذ
بصضغـلا اـنـتّوـتـف ذــنــم اــنــمــلــعــت
ّدر ىلع نيداتعم انوَدغو نايصصعلاو
سسانلا لك ةبراقم ىلعو تابرصضلا
 انلبتقا دقل .ظفحتـبو ٍةـقـث ةـلـقـب
نأا نآا انيـلـعو ًاثـك ارـصش اـنـبوـلـق
.هنم سصلختن

يبرصصلا سسوادت سسيدقلا
ةرـصشنـلا ىـلـع عــطإلاناكملاب
:تننإلا ةحفصص ىلع اًيعوبصسأا
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