
ةلاصسرلا ـــــــــــــــــــــ
(21-2 :٩ روك1)

يتلاصسر َاخ نإا ُةوخإا اي
وه اذهو *برلا  متنأا وه
َنـيذـلا َدنـع يــجاــجــتــحا
ل اـنـلـعـلأا *يـنـنوـصصحـفـي
َلــكأاــن نأا اــنــل َناــطــلــصس
َناطلصس ل انلعلأا *بَرصشنو
ٍتخأا ٍةأارماب َلو نأا انل
برلا ِةوخإاو ِلصسرلا ِرئاصسك
اـباـنرـبو اــنأا مأا *اــفــصصو
ل نأا انل َناطلصس ل اندحو
طق ُدـنـجـتـي نـم *لـغـتـصشن
نَم *هصسفن ىـلـع ُةـقـفـنـلاو
نم ُلكأاي لو ًامرك ُضسِرغي
ًاعيطق ىعري نَم وأا .ِهرمث
*عيطقلا ل نم ُلكأاي لو
ِبصسحب اذهب مـلـكـتأا يـّلـعـلأا
ُضسومانلا َضسيل مأا ةيرصشبلا
دق ُهنإاف *اذه ُلوقي ًاصضيأا

ل ىصسوم ِضسومان  بتُك
َهللا لعلأا .ًاصسِراد ًاروث مُكت
َكلذ َلاق مأا *ناثلا ُهمهُت
لـب .ةـلا ل اـنـِلــجأا نــم
ُهنأل .انلجأا نم َبتُك امنإا
َثُرحي نأا ِثراحلل يغبني
ىلع ِضسِرادللو ِءاجرلا ىلع
 ًاكيرصش َنوكي نأا ِءاجرلا
دق ُنحـن اـنـُك نإا *ِءاـجرـلا

ةّرم عبصس إا ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاّرم عبصس ـــــــــــــــــــــ

مويلا ليإا  هأارقن يذلا لثا
قايصس  يتأاي(53-32 :81 ىتم)
.ةرفغا ةيمهأل عوصسي برلا صسفت
،ةرفغا ةرورصض ىلع برلا دّدصش دقل
اي> :لوصسرلا ضسرطـب هـلأاـصس اـمدنـعو
ةّرــــم مـــــك ،بر
يخأا ّإا ئطـخـي
له ؟هل رفغأا انأاو
؟تاّرـم عـبـصس إا

ل :عوصسي هل لاق
عبصس إا كل لوقأا

إا لـــب ،تاّرــــم
عبصس ةّرم عبصس
:81 تم) <تاّرم
مـــــــث ،(12-22
لــَثــَم مـهاـطــعأا
.هديبع بصساحي نأا دارأا يذلا كلا

كوخأا كيلإا أاطخأا نإا> :برلا لوقي
هـنــيــبو كنــيــب هــبــتاــعو بهذاــف
تحبر دقف كنم عمصس نإا ،امكدحو
ىـلـع بجـي .(51 :81 تم) <كاـــخأا
باـتـع هاـخأا بتاـعـي نأا ّيـحـيــصسا
باتعلا اذه نم فدهلا نكل ،ةبا
نأل ،ئـطااو ّقا راــهــظإا ضسيــل
ل ةـباو ةـبا نـم وــه بتــعــلا
نم فدهـلا لـب ،اـهـصسفـنـل اـم بلـطـت
لاق امك كاخأا حبرت نأا وه باتعلا
 اهبكترن يتلا ءاطخألا نإا .برلا

هب انتقع إا ءيصست ل رخآلا ّقح
قامعأا  ىقبي اهرثأا نإا لب ،طقف

اذكه .هللاب هتقع إا لصصيو ئطا
نـم أاـطا راـثآا ةـلازإل وـه بتـعــلاــف
،هللاب هتقع ميمرت ةداعإلو ئطا

ةـبا نـم ثعـبـنا بتـعـلا نوـكـيـف
فورا داـجـيإا ىـلـع ًادعاـصسم ًـماـع
هرامث بتعلا يطعي يكل نكل .لاصضلا
رفغ دق نوكي نأا ناصسنإلا ىلع بجي
.همّلكيو قلطني نأا لبق هبلق  هيخأل
نع دوعي نأا ئطا ضضفر لاح و

يصصوي ،هئـطـخ
نوـكـي نأا برـلا

وأا دهاصش كانه
نـــــــم ناــنـــثا
ضصاـــــخــــصشألا
لإاو ،حلصصا

إا ءوجللا متيف
ةـــــــــصسيـــنـــكلا

اهيــلوؤوــــصســـ
مهل لاق نـيذـلا
اـم ّلـك> :برــلا

ًاطوبرم نوكي ضضرألا ىلع هنوطبرت
 اـم ّلــكو ،ءاــمــصسلا ىـلـع هـنوـّل

تم) <ءامصسلا  ًلول نوكي ضضرألا
81: 81). 

نأا ضسانلا ب هيلع فراعتا نم
نكل ،نارفغلا بلطي يذلا وه ئطا

نحن نوكن نأا ّبرـلا اـنـم بلـطـي اـنـه
ئـطـخـي نـم ةاـصصم إا نـيرداـبا
 ًةبوعصص دجي ن تنك نإا .انيلإا

رداـب يذــلا وــه برــلا نأا رــكذــت كلذ
مغر كتاصصم إا ردابيصسو ردابيو

ِتآا  أل> :هوحن ةثكلا كاياطخ
وي) <اعلا ضصّلخأل لب اعلا نيدأل
اياطا نم مك رّكذتي نم .(74 :21

7102 /43 ددعلا

بآا02 دحألا

ليئومصص يبنلا راكذت

اثلا نحللا

رصشع يداا رـَحـَصسلا ليإا



اناياـطـخ ةثـك يـه مـك ّلديـل ًادج
ةمحر مك كألاب ّلديلو ،برلا مامأا
ىـلـع رداـق وــه مــكو مــظــعأا برــلا
نأا كلا نم دبعلا بلط دقل .ةرفغا
اندرأا اذإاو ،نيدلا هل ّدل هيلع لّهمتي
دبــعــلا اذــه ةاــيــح ةّدم بصسحــن نأا
امأا ،هنيد ّدل يفكت ل اهنأا اندجول
هل كرتو هقلطأاو هيلع نّنحتف كلا
نود نم ًاناّ اناصسي هللا .نيّدلا
انلعـجـي نأا ديرـي هـّنـكـل ،لـباـقـم يأا
ةلكـصشم .هـل هـباـصشم يأا ،هـل ءاـنـبأا
هّنكلو برلا ةّيطعب حرفي هّنأا ناصسنإلا
اذه كلذل ،هنم بولطم وه ام ىصسني
ةرصشعب كلملل ًانويدم ناك يذلا دبعلا
ندل نـم جرـخ اــمدنــع ،ةــنزو فلآا
ّضضقنا ،هّلك هنيد نم ًاصصّلختم كلا

هكصسمأاو هقيفر ٍدبـع ىـلـع ضشحوـلاـك
هنيد هل ّدري نأا هنـم ًاـبـلاـط هـقـنـعـب
دبعلا ناك دقل .هيلع هل ناك يذلا
دبـعـلـل راـنـيد ةـئ ًاـنوـيدم اـثـلا
ًةنزو يزاوت ل رانيد ةئاو ،لّوألا

يتلا ةنزو فلآا ةرصشعلا نم ًةدحاو
،كلملل اهب ًانويدم لّوألا دبعلا ناك
ب ةـنراـقـمـلـل لا ل اـتـلاـبو
اـثــلا دبــعــلا نأا مــغرو .ــَنــيدلا
 لوألا دبعلا تاملك ضسفن داعتصسا
ُدبعلا كلذ رخف> :هتاذ دهصشملل راركت
لهً ئاق هيلإا بلطو هيمدق ىلع
:81 تم) <كل ام لك َكيفوأاف يلع
صسق لّوألا دبـعـلا نـكـل ،(٩2 هـبـلـق ىـّ
 .نجصسلا  هقيفر ىقلأاو

نم اهذخأان لـَثـَا اذه نم ةعلا
ّلك ،ريرصشلا دبعلا اهيأا> :كلا مك
تبلط كنأل كل هُتكرت كيلع ناك ام
َمحرت نأا كل يغبني ناك امفأا ،إا
<انأا كتمحر امك كقيفر ًاصضيأا َتنأا
نأا ناـصسنإلا ىــلــع .(33 :81 تـم)
ًاعيمج انتدبعتصسا ةئيطا ّنأا فرعي
هللا ناك نإاو ،انرّرحي يذلا وه هللاو
ةمحرب حرـفـنـلـف ًاثـك اـنـل كرـت دق
هّلـع رـخآـل ةـمـحرـلا مّدقـنـلو اـنـبر
.برلا ةمحر ىلع انلخ نم فّرعتي

تاـيـحورـلا مـكـل اـنــعرز
َدُصصحن نأا ًاميظع ُنوكيفأا

َناك نإا *تايدصسا مكنم
 َنوــــكِصشي َنورـــــخآا
انصسلفأا مكـيـلـع ِناـطـلـُصسلا
 اــنـــكـــل .وأا ُنـــحـــن
لب َناطلصسلا اذه ْلمعتصسن
ـئـل ٍءيـصش لـك ُلـِمـتـحــن
ِةراصشبل ام ًاقيوعت َبّبصسُن
 .حيصسا

ليإلا ـــــــــــــــــــ
(53-32 :81 ىتم)

.لثَا اذه برلا لاق
تاومصسلا ُتوـكـلـم هـِبـصشـُي
نأا دارأا ًاــكــِلــَم ًاـــناـــصسنإا
أادب املف *ُهَديبع َبِصساحي
ِهـيـلإا رـِصضحُأا ِةـبـصسااـب
ِفلآا ُةَرـصشع ِهـيــلــع ٌدحاو
ام ُهل ْنكي  ذإاو *ٍةنزو
َعابُي نأا ُهُدّيصس َرَمأا وي
لكو ُهُدلوأاو ُهُتأارماو وه
رخف *ُهنع ىفويو ُهل ام
ًئاق ُهل ًادجاصس ُدبعلا َكلذ

هيلع ْل لك َكيفوأاف ام
ِدبعلا كلذ ُدّيصس قَرف *كل
*نيدلا ُهل كرـتو ُهـَقـلـطأاو
ُدبعـلا كلذ جرـخ اـمدعـبو
هـِئاـقــفُر نــم ًادبــع َدجو
ٍراـنـيد ِةـَئ ُهـل ًاــنوــيدم
ُهـقـُنـخـي ذـخأاو ُهـَكـَصسمأاــف
كيلع  ام ينِفوأا ًئاق
ىــلــع ُدبــعــلا كلذ رــخــف
ًئاق ِهيـلإا َبلـطو ِهـيـمَدق

هيلع ْل لك َكيفوأاف ام
ىـــــصضمو ىـــــبأاـــــف *َكل
ىتح ِنجصسلا  هحَرطو

ردابي نأا لإا عيطتصسي ل ،برلا هل رفغ
نكل .هيلإا نيرخآلا تاءاصسإا نارفغ إا

اذـه ؟ةرــفــغا هذــه دودح وــه اــم
لب ناصسنإا ّيأا نع ردصصي  لاؤوصسلا

إا له> :هصسفن لوصسرلا ضسرطب نع
ّلأا اـّنـم بلـطـي برـلا <؟تاّرـم عـبــصس
خألا حبرن نأا مها لب ،ّدعلاب ىهلتن
ددع نــع رــظــنــلا ضضغـــب ئـــطا
،تاّرم عبصس إا كل لوقأا ل> :هئاطخأا
،<تاّرـم عـبـصس ةّرـم عـبــصس إا لــب
:رــخآا ناــكــم  اــنــمــّلــع برـــلاو
نونادُت نونيدت اهب يتلا ةنونيدلاب>
<مكل لاكُي نوليكت هب يذلا ليكلابو
دادعت ديري يذلا نمؤوا .(2 :7 تم)

هـلـلا هـل ددعـي فوـصس ،هغ اـياـطـخ
لأا هللا نم بلطـن اـنـنـكـل ،هاـياـطـخ
اي ًادصصار ماثآل َتنك نإا> :كلذ لعفي
كدنع نم ّنأل ،تبثي نمف بر اي ،بر
مك .(4-3 :031 زم) <رافتغلا وه
:دحاوـلا موـيـلا  يـّلـصصن ةّرـم نــم
نحن كن امك انيلع ام انل كرتاو>

تناك نإا ركتفـنـلـف ،<هـيـلـع اـنـل ن
ام عـم ىـهاـمـتـت اـنـتـصص تاـمـلـك
يكل اندعاصسي انـّبر .ًاـيـموـي هاـيـحـن
:ًئاق اناصصوأا كلذلو نيرخآل رفغن
<مكيلإا نوئيصسي نيذلا لجأل اوّلصص>
هـيـلإا أاـجــلــن كلذــل ،(44 :5 تـــم)
:لئاقلا وه هتنوعم بلاط ةصصلاب
<ًائيصش اولعفت نأا نوردقت ل ودب>
برلا عم ايحي نم اذكه .(5 :51 وي)

 صص ةايحا هيلع لهصست ةةرفغ
امنيب ،هتايح رو راصص هللا نأل
هيلع بعصصت هنع ًاديعب ىقبي يذلا
 .ةبك هيف انألا نأل ةرفغا

 اَموـيـلا هأارـقـن يذـلا لــــَثـ،
ضسرــطــب لاؤوــصس نــع برــلا بيــجــي
نأا هلخ نم انلو هل لوقيل لوصسرلا

،رخآلا اياطخ ّدعي ل  نأا نمؤوا ىلع
وه هللاو ةئيطا ت ًاعيمج انّنأل
:81 تم) هديبع بصساحي يذلا كلا

32).  ا اذــهنوـيدم ٌناــصسنإا لــث
بك مقر اذهو ،ةنزو فلآا ةرصشعب



ىأار اـمـلـف *نــيدلا َوــي
ادج اونِزَح ناك ام هُؤواقفُر
مهَدّيصس اوـمـَلـعأاـف اوءاـجو
هاعد ٍذئنيح *ناك ام لكب
ُدبعلا اهيأا ُهل لاقو هُدّيصس
كيلع ناك ام لك ُريّرصشلا
*إا َتبلط كنأل كل ُهُتكرت
ْنأا كل يـغـبـنـي ناـك اـمـَفأا
كـَقـيـفر ًاـصضيأا َتنأا َمـَحرـت
َبِصضغو *انأا َكُتْمحر امك
ىــــــلإا ُهــعــفدو ُهُدــــــــّيـصس
َيـِفوـي ىـــتـح َــبذـعــا

اذكهف *ِهيلع ُهل ام َعيمج
مكب ُعنصصي يوامصسلا يبأا
مكـِبوـلـق نـم اوـكت  ْنإا

 .ِهِتلز ِهيخأل ٍدحاو لك

لمأات ـــــــــــــ
لك نع نارفغلا بلطنل

يـتــلا اــياــطاو تّلزــلا
نم ضضيرحتب اهاـنـبـكـترا
مادا ءلؤوـــــــــــــــــه دحأا
اذكهو ...ودعلل نيدعاصسا

 نوـصشيـعـي نـيذـلا نإاــف
و هــلــلا ةـــفاهــتــب،

صضفـي مـه اوـناـعـي نأا نوـلـّ
ةــحّا ملآلا مــهــصسفــنأا
مهـبـيرـق اورـي نأا نـم ًلدب
مـهـنا اــمــك .اــهــيــناــعــي
صضفـي مه اولّمحتـي نا نوـلـّ
مول نم ًلدب موللا مهصسفنأا
نأا لــصضفألا نـــمو .غـــلا
اناياـطـخـب ًاـنـلـَع فعـن
،انُبولق َوصسقت نأا نم ًلدب
اوراـث نـيذـلـل ثدح اــمــك
هـلـلا مداـخ ىـصسوـم ىـلــع
مـهـُباـقــع ناــكــف ،ّوــلا
ءايحأا اوـلزن> مهنأل .ًاعدار

يحيبصستلا رعصشلا  اًناكم تدجو
 اًدبأا اهنـــــكلو ،ةدّيصسلا داقر ديع
 ظنت عوصضوم نكتٍ يتوهل وأا

دوـعـصص> ديـلـقــت .ّيدئاــقــع ٍديد>
ءارـعــصشلا هاــع دصساــب ءارذــعــلا

ٍقفدك ،ٍةّيورـــخأا ٍةـمـعـك ظاـّعوـلاو
جــــك ،حــــيــصسا ةـــماـــيـــق نـــم
باعتلاف اذكـه .ةـّماـعـلا ةـماـيـقـلـل
 هلإلا ةدلاو رـكـتـل ةدودّـلا
ىوصس تصسيل ةيطنزيبلا ايـجروـتـيـلـلا
يمونقألا دا ــحّتلا ةديقعل حاصضيإا

 اب حــــــيــــــصس ــــــلاتوـــــه
.<توصسانلاو

 هلإلا ةدلاول ىوقتلا ترّوطت
لحارم ىلع ةّيصسكذوثرألا ةـصسيـنـكـلا
وكصسا عما لبق وألا :ثث
تدّدـــح ـــح ،(.م134) ثلاـثــلا
،<هلإلا ةدلاو يه> رم ّنأا ةصسينكلا

ب ةّدتـما ةفـلا  ةــيــناــثــلاو
ثلاــثــلا يــنوــكــصسا عـــما

ام رهظ ح (.م355) ضسمااو
ءوصشنو ةيصسنكلا ةمانزورلاـب فرـعـُي
،صسيدقــلــلو ةـــيديـــصسلا داـــيـــعألا

نرقلا إا عصساتلا نرقلا نم ةثلاثلاو
رايدألا ترهدزا ثيح رصشع ضسماا
ىوقت نم اـهـقـفار اـمو ةـيـناـبـهرـلا

تناك امنيـبو .هـلإلا ةدلاوـل رـكـتو
لـحارا  داــيــعألاو ضصوــصصنــلا
باتكلا  درو ام ىلع زكترت وألا
رورـم عــم ،هـــّنأا ظـــحـــن ،ضسّدقا
ةدلاو ها ىوـقـتـلا ديازـتو نــمزــلا
ضصوصصنلا ىلعدامتعلا َرُثـَك ،هـلإلا
.ةّيفيركوبألا

وــــحن ةــهّجوـتا مـيـنالا ّنإا
 ددعــــــلا ُةثــــــك هـــــــلإلا ةدلاو
لترُت يهو ،ةّيصسكذوثرألا ايجروتيللا

 ا ّلــــــكاو تاـــــبـــصساــــــنِمَد
اهّلك ةيمويلا تاولصصلاف .ةـّيـصسقـطـلا
لثم ،هلإلا ةدلاول ٍتلاهتبا نّمصضتت

اـهـيـف ىـلـتـُي يــتــلا موــنــلا ةــصص
اـــهــــتـــّيأا> :هـــلإلا ةدلاوــــل صشفإلا
اـهــــــتـّيأا>و ،<...ةرـهاـــطـلا ةدـّيــصسلا
ديصشنب يهتـنـتـل ،<ةـكراـبا ةديا

هلل ةّونبلا ةبترم إا انّبر انعفر دقل
ههباصشنلف ،حيصسا عوصسيب ينبّتلاب
.انل هتّوبأا رصسخن ئل ةمحرلاب

 هلإلا ةدلاو ــــــــــــــــــــــــــ
ايجروتيللا ــــــــــــــــــــــــــ

ةدـلاو اهّلت يتلا ةناكا ّنإا
ةناكــم قوفت ايجروـتـيـلـلا  هـلإلا
هـباـتـك ةـمّدقــم  .رــخآا ٍضسيّدق ّيأا
ديــلــقــتـــلا  رـــم هـــلإلا ةدلاو>
فــقــصسألا لوــقــي ،<يـــصسكذوـــثرألا

ديـلـقـتــلا > :رــيو ضسوــتــصسيــلاــك
ءامصسأا اهل هلإلا ةدـــلاو يصسـكذوثرألا

لثم نيوانع اهل اهتانوقيأا .ةثك
ّمأا> ،<ّلــكـــلا نـــم ةدـــجـــما مألا>
عوبنيلا> ،<نونا ّمألا> ،<ةيزعتلا
صسلا> ،<يـيـحُا ةباجـتـصسلا ةـعـيرـ>،
ًاـصصوـصصخو ،<نوزا ّلـك حرـف>
صصوـي ل يذـلا حرـفــلا ّمأا> هذـه .<فـَ
ءفدلاب روعصشلا ىلع ّلدت تايمصستلا

.ةياماو ةقثلاـب روـعـصشلا ،حرـفـلاو
ةّيناحورلا ينغُت هلإلا ةدلاول ىوقتلا
يذلا حيصساب ناإلا .ةيصسكذوثرألا
ودبي هّمأل قوتـلاو ّبا يـنـثـتـصسي
غو اًدراب ّيصسكذوثرألا ّيحيـصسمـلـل
ٌةـّيـحـيـصسم ،رـخآا ٌناإا هــّنإا .لــماــك
ةـصسيـنـكـلــل يــتــلا كلــت غ ىرـــخأا
انينثتصسا اذإا .ةعماا ةّيصسكذوثرألا

 نوكن ،ةّيحورلا ةايا نم رم
اًرـّثؤوـم اًرـصصنـع يـنـثـتـصسن نأا رـطــخ
ٍلـكـصشب اـّنـم ّلـكـل ًاـّماـه اــيــهــيدبو

.<ّيويح
اًروعــصش ضسيــل هللا مأل انـــــركت

لب ،ايفطاع وأا اًينادجو اًباذا وأا
.توـهـلا  ٍتباـث ٍضساــصسأا وذ وــه
:نيرصصاعا يتوهلا دحأا لوقي
حيصسا عـم ر ةـّيـمـيـما هذـه>
 ٍةدـــيازـتـم ٍةـّيــبــعــصش إا تداــق
يأا ،ةّيفـيرـكوـبألا ديـلاـقـتـلـل قرـصشلا
اـهديـج تنّود يـتـلا ،ةــلوــحــنا
ديـلاـقـتـلا هذـه .توا دعـب ّيدصسا



 ،كـــــلذ إا .<كدبـــــع اـــــنأا إا>
 لـترـُت يـتـلا ناوـقــلا عــيــمــج
صسلا تاوــلــصص او رــَحــىرـخألا مد،
ةيدوألا نم وألا ةعطـقـلا هـجوـتـت
و .هلإلا ةدلاو إا اًمئاد ةعصساتلا

هذه قبصست ام ًابلاغ ،رَحصسلا ةصص
<تاـمـيـظـعـتـلا> لــيــتارــت ةــيدوألا
.ءارذعلا إا ةهجوا

 ر ةعيفرلا ةناكا رهظتو
 ٍحوـــصضوـــب يـــصصا بدتـــلا
ضساّدقلا يأا ،ةـّيـتـصسراـخـفإلا ةـمدا
عـصضي ،ةـمدقـتـلا ءاـنــثأاــف .يــهــلإلا
 إا ،ةـّيـنـيـصصلا ىـلـع نـهاـكـلا
لكصشب ناـبرـقـلا نـم ًةـعـطـق ،لـما

:لوـقـيو هــلإلا ةدلاو لــّث ثــلــثــم
صشوـم كنـي نـع ةـكـلا تماـق> ًةح
لخ ّمـث .<بـّهذـُم ٍبوـثـب ًةـنـيزـمو
ةعافصش لـيـتالا يـعدتـصست ،ضساّدقـلا

هلإلا ةدــلاو تاعافصشب> :هلإلا ةدلاو
ىلع يتأاـنو ،<اـنـصصـّلـخ ضصـّل اـي
صضيأا اـهرـكذ ىكلا تبلـطـلا  اـً
ةـيـلـكـلا اــنرــكذ دعــب> ىرــغــصصلاو
لّترت ،ةلاحتصسلا دعـبو .<...ةـصسادقـلا
صصاـــــخ ًةـلـيـترــت ةــقوا ةدلاوـب ًةـّ
اـقـح لاـهـئــتــصسلا بجاوــب> :هــلإلا
ضسيّدقــلا ضساّدق  اــّمأا .<...طــّبــغــن
ًلدــــب لترُيـف ،بـكـلا ضسوـيـلـيـصساـب
اــنــــحوــي ضسيّدقــلا ديــصشن اــهـــنـــم
اـــيالا نإا> :هــــصشلا يــــقــــصشمدلا
.<..اهرصسأاب

 دقلا ضسيئر ضسابلإا ءاــنثأاو
ضسيدادقلا  لكيهلا جراخ ةنهكلا
ةمـيـنرـت لـّترـُت تناـك ةـّيـلاـفـتـحلا
دــُعـــــَي  يذــلا رــمألا ،ءارذـــعـــلـــل
هذه مّلكتت .اًـــثك موـــيلا ضسراـــمُي
هب خأا نأا قبصس ام لوـــح ةمينلا
:هلإلا ةدلاو نع دقلا دهـــعلا ءايبنأا
دق ءاـيـبـنألا ّنإا ،ةاـتــفــلا اــهـــتــيأا>
ةّرا كــّنأا ،كنــع اوخأاو اوــقـــبـصس
ةدئااو ةرــــخــــصصلاو اــــصصعـــــلاو

 ا61 ددع) <مـــيـــح:
ناك يذلا وه توا .(33
،هصشيجو نوعرف .مهـيـعار
دق ،رصصــم ءامظع عيمجو
رمحألا رحبلا مـهـعــــلـتـبا

مهناـصسرـفو مـهـتاـبـكر،
ّلإا ببــصسل ل مهفتح اوقلو
دعب مهبولق اوّصسق مهـــــنأل
بئاجعلاو تازجـعا لـك
ىـصسوـم اـهـعـنــصص يــتــلا

.هللا مداــخ
ضسيل نوكلا قلاخ نا

 إا ةــجاــح اـي ،ءيـصش
ًادحأا بلاــطــي لو ،ةوـــخإا
فاعلا غ رخآا ءيصشب
:هّيفصص لوقي ذإا .هاياطخب
،يـماـثآاـب برـلـل فعا>
يذ روث ىلع كلذ بيطيف
ىرـــيو فـــظاو نورـــق
زم) <نوحرفيف نوصسئابلا

لوـقــيو .(13-33 :86
ةحيبذ برلل حبذا> :كلذك
كروذن ّيلعلا ِفوأاو دما

انأاو قيصضلا موي ينعدوأاو
:٩4 زم) <دّجمتف كيّأا

هلل ةحيبذلاف> ،(41-51
:05 زـم) <قـحـصسنــم حور
٩1).

بتكلا نوفرعت متنأا
اــهــيأا ،ًادـــّيـــج ةـــصسّدقا
مـتــلــمأاــت دقو ،ءاــبــحألا

،برـلا لاوــقأا ً ــيوــط
بتـكـن ل نـحـنـف هـيـلــعو
.كذتلل ّلإا اذه مكيلإا

يمورلا سسوميلقإا سسيدقلا

،مّلصسلاو رصسا ،توـباـتـلاو ةراـناو
،ةدئااو ةرـخـصصلاو اـصصعـلاو ةّرا

غ لــبا .توــباــتـــلاو ةراـــناو
.ةيبهذلا ةرـخـباو ،هـنـم عـطـتـقا
ةاتفلا اــهتّيأا .كلا ضشرعو طبلا
اوـــــخأاو اوـقـبـصس دق ءاـيــبــنألا ّنإا

ةـلـماا ةـيـبـهذـلا ةّرا كـّنأا ،كنـع
ءايبنألا كنع خأاو قبصس اذكه .ّنا
.<ةاتفلا اهتّيأا نومَهلا

ءارذعلا ةناكم ىّلجتت ام كأاو
 صصلا ةوأا لاهتبلا) يصسيلكا

ةهجوا حيدا ةـصصو ،(عّرـصضتـلا
ةــــــصص .ّضصاـــــخ ٍلــكـصشب اــهــيــلإا
ٍةّيرعصش ٍةقيرـطـب ضضرـعـتـصست حـيدا

نم ،ضصـــا خـيراـت ّلـك ةزـجـعـم
اـهــّنإا .اــعــلا ةــياــهــن ىــتــح مدآا
اعلا ةاصسأام ،ٍدحاو ٍنآاب ،ضضرعتصست
يــتـلا ةــَكَردا غ هــلــلا ةــّبــو
صسجـتــلا  رــهـــظــت اذـه .يـهـلإلا دـّ
صسجــتــلا ،ءارذـعـلا هــتــمدخ يذــلا دــّ

هللا نبل (ًادصسج) اًتوــــصسان ْتَطـــعأاف
،اهـــهّلأاو ةعيبـــطلا هذه َذخّتا يذلا

كراصشن نأا ،انــفعصض مغر ،انـــنّكم ام
 ا عوــــصسي ةــــّيــــناـصسنإاحـــيــــصس

.ءارذعلا نم اـهذـخأا يـتـلا ةـهـّلأاـتا
اـصسنإا ٍهـجو لّوأاـك ءارذـعـلا رـهـظـت
لاـــثــم هــتاذ  ىــطــعأاو ،َهـــلأاـــت
ضصخصشلل ةنكما ىوصصقلا ةصسادقلا
ةقئاـفـلا> اـهوـعدن اذـهـلو ،ّيرـصشبـلا
اـهـناـنـحـب نـصضت يـه .<ةـصسادقـلا
 هـمـعدتو ،ٍنـمؤوـم لـك ّيــموــمألا

ًاكراصشم نوكيـل ،ّيـصصخـصشلا هداـهـج
تصسيـل يـتـلا ،ةـصسادقـلا هذـه  اـهـل
قّقحن نحن .ةـصسيـنـكـلا ةاـيـح ىوـصس
تاوــلــصصو هــلــلا ةّوـــقــب ةــصسادقـــلا
 .ءارذعلا

ةرـصشنـلا ىـلـع عــطإلاناكملاب
:تننإلا ةحفصص ىلع اًيعوبصسأا
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