
ةلاسسرلا ـــــــــــــــــــ
(١١-١ :٥١ صسوثنروك١)

ِليإاب مكفرعأا ُةوخإا اي
هومتلِبقو هب مكُترضشب يذلا

هبو *هـيـف نوـمـئاـق مـتـنأاو
ٍمك يأاب نوضصـُلـخـت ًاـضضيأا
نوركذت متنك نإا هب مكُترضشب
مـتــنــمآا دق اوــنوــكــت نأا إا
ُتمـلـضس دق يـّنإاــف *ًــطاــب
نأا  هتملضست  ام ًوأا مكيلإا
ِلــجأا نــم َتاــم َحـــيـــضسا

 اــم ىــلــع اــناــياــطــخ
ماق هنأاو َرِبُق هنأاو *بتكلا

 ام ىلع ثلاثلا ِمويلا 
افضصل ىءارـت هـنأاو *بتـكـلا
ىءارت مث *رَضشَع ينثإل مث
كأ ٍخأا ِةــئــم ِصسمــخ نــم
ٍقاـب مـهكأا ًةدحاو ًةــعــفد
ضضعـــــبو نآا إا دق مــــهــــُ
َبوقعـيـل ىءارـت مـث *اودقر
َرـِخآاو *لـضسرـلا ِعـيــم مــث
ًاـضضيأا اـنأا  ىءارــت لــكــلا

ضسلــل هــنأاــك طـقــ* اـنأا يـّنأ
ًـهأا ُتضسلو ِلـضسرـلا ُرــَغــضصأا

مـــضسُأا نأوـــضسر ىـــً يــّنأ
*هـلـلا َةـضسيـنــك ُتدهــطــضضا

 خراسص توسص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لاّةي ـــــــــــــــــــــــــ
 بآا رهضش نم نيرضشعلاو عضساتلا

ا ةـضسيـنـكـلا لـفـتُدـَقراكذتـب ةـضس
ديا قباضسلا ركلا يبنلا  داهضشتضسا
يذلا ،يبنلا نبا يبنلا،نادمعا انحوي
ًايبئاجع رقاعلا هّمأا محَر  نوُك
(٣١-٥ :١ وــل)
حرـفـب صضكـتراو

 هــــمأا مـــــحر
عــمــضس اـــمدنـــع
ءارذــعــلا توــضص
ىلبح يهو رم
:١ وــل) عوــضسيــب
توـــــــضصلا ،(٤٤
خراـضصلا يـهـلإا

 اذـــه ةـــيّرـــب
:٠٤ صشإا) اـعــلا

قيرطـلا ئـّيـهـيـل لـَضسرُا كا ،(٣
ضسا ماــمأا قـباـضسو (١ :٣ ـم) اـيــّ
دهعلا ءاـيـبـنأا ةاـخ وـهو ،حـيـضسا
دهــعــلاــب نــيزراــكــلا لوأاو دقــلا
ضشبـُم ،ديدا صضرأا ىـلـع نـيذـلا ًارـّ
هداهضشتضسا دنعو ،هلـلا توـكـلـم ّوـندب

ىرضشُبلا  ميحا  ىتوملل ًماح
،ديجَا صسيّدقلا اذه .مهرير برقب
:٩ تم) روـيـغـلا اـيـلـيإا حورـب يــتآا

هلـل ةغـلاـب هـلـثـم كلـضس ،(٧١-٣١
ةـيدوـمـع زَرـَكـف رــضشبــلا صصو
فـيـك مـهـّلـك صساـنـلا مـلـعو ةـبوـتـلا
ّلكلا ثح .هللا يضضرُي ا نوكلضسي
اولمعي ىتح هللا ةفا ءانتقا ىلع

نوعقي ف ةبوتلاب قيلت ًامعأا ًامئاد
ا بضضغـــلا ت(٨-٧ :٣ وــل) يـــتآ.

أاـّيـه رـضشبـلا صصو هـلــل هــتــَغــب
لابتق صسانلا بولق ديجَا نادمعا
ةزاركـلاو صصـلـَخُا حـيـضسا مـيـلاـعـت
ذإا ءايعضشإا هنع أابنت ام ىلع ،ةيليإا

َلُبُضس ًاولعجاو برلا قيرط اوّدعأا> :لاق
ٍداو لـك .ًةوـق ِءارـحـضصلا  اــنــِهــلإا

لـكو ُئـلــتــ لـتو ٍلـبــــج ُصضفـخـنـي
ُموقتي ُجَوعُاو
ِقـيرـطـلا ُرـْعَوَو
ًـــهــــضس ضصي
ُد ىـلـجـتــيو
هنِياـعـيو برـلا

يذ لــــــــــــــــك
َمــــــف نأ ٍدضسج

<ملكـت دق برـلا
(٥-٣ :٠٤).

نــم دحاو اذـــه
ةراـبـع اـعــم

اـهـب هــيـّمـضست يـتـلا <حـيـضسا قـباضس>
 ام عَورأا ّلعلو .ةضسدَقُا ةضسينكلا
ىـتـح هـنأا نادمـعا اـنـحوـي صسيدقــلا

هداـهـضشتــضسا ةــظ،  هـضسفـن بضسحـي
فرـضش ىـلـع لـضصح اـمدعــبو !ًاــئــيــضش
اذوـه>  :ًـئاـق صصـّلا إا ةراــضشإا

<اعلا ةئيطخ عفري يذلا هللا لمح
ديا نادمـعا مــتــخ ،(٩٢ :١ وـي)
هتغو يـهـلإا ّقـحـلـل هـتـناـمأا هـمدب

هذـهـب هـنأاـكو ،رـضشبـلا صسنــج صص
.صصّلَخُا حيضسملل ًاقباضس راضص ًاضضيأا

 لااهتـضصضصخ يـتـلا ةـمـيـن
راكذت> :لوقن ديا قباضسلل ةضسينكلا
قباضسلا اهيأا تنأا امأا ،حيداب قيّدضصلا

7102 /53 ددعلا

بآا72 دحألا

نميب رابلا راكذت

ثلاثلا نحللا

لوألا رـَحـَسسلا ليإا



 اا عورـــضشقــباـــضسك يـــضص
هـل ءّيـهـُي ،هـل غـباــضصو حــيــضسمــلــل
 مـهاــضسيو ةــئــطاا صسوــفــنــلا
هـضسفـنـل يــعّدي نــل .هــنــع نــعإا
 عوضسي نأا امك ،هل َطعُي  ًاناطلضس
توضصب هل َنِلعُأا لب ًاناطلضس <ِعّدي>
يـهــلإا نادمــعا درــطــتــضسي .بآا

نـم وـلـخـي  ا ،هذـيـمـت ًارـّكذــم
لاـقـف قـبـضس هـنأا ،ًاـنـمـضض بيـنأاـتــلا

طقف لـب حـيـضسا صسيـل هـنإا ةـحارـضص
فــضصي كلذــك .<هــماـــمأا لـــَضسرـــم>
،ةينع <حيضسا>ـب عوضسي نادمعا

تارابعب ذيـمـتـلا ءاـفـتـكا لـباـقـم
نوضشي اميف ،<هيلإا ،هل ،وه ،اذوه>
قداضصلا ركلا يبنلا اذه .عوضسي إا
ماهبإاو ةبراواب مّلكتي  مأا
خراضص توضصك قيلاو قدضصلاب لب
ركلا قباضسلا لقتني اذه دعب .يوبن
،ىنغأاو قمعأا ىوتضسم إا هنعإاب

ةاروـتـلا ةــغــلــب هــمــك ًاــغــئاــضص
نوفرعي هنوعمضسي نيذلاو ،ءايبنأاو
هديـعاوـمو دقـلا دهـعـلا تاــنــعإا

وهف صسورعلا هل نم> :لوقيف ،ًاديج
ءاـيـبـنأا .(٩٢ :٣ وــي) <صسيرــعــلا
ةقعلا اوفضصو اـم ًاـبـلاـغ ىـمادقـلا
صسيرعلا ةـقـعـك هـبـعـضشو هـلـلا ب
،٨١ :٢ عضشوـه  اـمـك صسورـعـلاـب

٤ :٤٥ ءاـيـعــضشإا ،٨ :٦١ لايـقزـح
ءايبنأا ناك .ةديدع ىرخأا عضضاومو
اوـناــك اــمدنــع بعــضشلا نوــخــّبوــي
ةهلآا ءارو نوضسيو هللا نوكي
امكو نادمعا ىتأا امدنع .ةبيرغلا

بعـضشلا ثحـي ناـك ،ءاـيـبـنأا لــعــف
هـلـلا إا ةدوـعـلا ىــلــع (صسورــعــلا)
مضضلا لضسغو ةبوتلا ع (صسيرعلا)
دوأا اــي> :ةاــيا راــضسم وــقـــتو
نـم اوـبرـهـت نأا مـكارأا نـَم يـعاـفأا
قيلت ًارامثأا اوعنضصاف .يتآا بضضغلا
 اولوقت نأا اوركتفت و .ةبوتلاب
مكل لوقأا يّنأ ًابأا ميهربإا انل مكضسفنأا
هذـه نـم َمــيــقــي نأا ٌرداــق َهــلــلا نإا
دق نآاو َمـيـهرــبإ ًادوأا ةراــجا

.انأا ام انأا هللا ِةمعنب يّنكل
نكت   ُةاطعا ُهُتمعنو
نم كأا ُتبعت لب ًةلِطاب

لب انأا  نكلو .مـهـعـيـمـج
*يـعـم يـتـلا ِهـلـلا ُةـمـعــن
كئـلوأا مأا اـنأا ُتنـك ًءاوــَضسف
.متنمآا اذكهو ُزِركن اذكه

ليإلا
ـــــــــــــــــــــــــــــ

(٦٢-٦١ :٩١ ىتم)
 إا اند ِنامزلا كلذ

ًئاق ُهل اثجو باضش َعوضسي
اذام ُحلاضصلا ُمـّلـعا اـهـيأا
َنوكتل ِحـضصلا َنـِم ُلـمـعأا

 اا ُةاـييدبألاـقـف *ةـ
ًااـضص وــعدت اذا ُهــل
وهو ٌدحاو إا ٌحلاضص امو
نأا ُديرت َتنك نإا نكلو .هللا
ِظــَفــْحاــف َةاــيا َلـــخدت
َةـيأا هـل لاـقـف *اـياـضصوــلا

 ُعوــضسي لاــق .اـــياـــضصو
 ،قِرضست  ،ِنزت  ،لُتقت
كابأا مِركأا *روزـلاـب دهـضشت
كبــيرـــق بـــِبـــحأا ،كـــمأاو
:باضشلا هـل لاـق *كـِضسفـنـك
ذـنـم ُهـُتـْظـِفـح دق اذـه لـك
ينضصقنـي اذاـمـف يـئاـبـضص
نإا ُعوــضسي هــل لاــق *ُدعـــب
ًِماك َنوكت نأا ديرت َتنك
كل ٍءيضش لك ْعِبو ْبَهْذاف
َنوكيف ِكاضسمـلـل ِهـِطـْعأاو
َلاعتو ِءامضسلا  ٌزنك كل
باضشلا عمضس املف *ينعبتا

إا نيضشم ،<ّبرلا ةداهضش كيفكتف
هقباضس ىلع هضسفن عوضسي برلا مك
ب مــــــُقــــــَي > :لاـــــــق ذإا ديا
نـم مـظـعأا ءاـضسنـلا نـم نــيدوــلوا
.(١١ :١١ تم) <نادمـعا اـنــحوــي
انعضسو  ىقبي  ّبرلا مك دعب
لجأ .حيدم ىتح وأا فضصو وأا ٌمك
قباضسلا داهضشتضسا ىركذل ةنامأاو ،اذه
نـم هـيـلـع مــلــكــتــن فوــضس ،ديا
صسيدقلا ناضسل ىلع درو امك ،ليإا
ّصصنلا يوري .(١٣-٦٢ :٣) انحوي
هــيــلإا اوــتأا نادمــعا ذــيـــمـــت نأا

يداو  هعم ناك يذلا نأا كَتضشُم
وـه راـضص (عوــضسي برــلا يأا) ندرأا
اذه .هيلإا نوتأاي صسانلا راضصو دّمعي
نادمعا مهـمـّلـعـم نأا نـم مـغرـلاـب
راضص هدعب يتآا اذه نأا لاقف قبضس
،هلبق لضصأا  ناك هّنأ همّدَقَتُم
نأا ىتح قحتضسي  (نادمعا) هنأاو
دهضش ا مغرلابو ،هئاذح ضس ّلحي
،عوضسي برلا دّمع موي نادمعا هب
عاـمـضسو صسدقـلا حورـلا لوـلــح نــع
 حـيـضسمـلــل ةداــهــضش بآا توــضص

وه مهلغضشي ناك ام لُج  ّلعل .ندرأا
،مهمّلع ًاضسفاـنـم راـضص حـيـضسا نأا

 .دودا مهمهف هغَلَب ام ّدح ىلع
نأا نـك ناـك اذـهـك ًاـمــك نأا ّكضش
ول ،نادمعا صسفن  دضسا مضس ثبي

 َضسرم ميظعلا اذه نكيً نم قحب
ًاقحاضس ،صسودقلا هحورب ًاداقُمو هللا
ىقبتـل ماودلا ىـلـع عاضضتاب هضسفـن
نادمعَا باوج .ةدّقوتم ةنامأا هيف
نأا نم ًدب هارــن ذإا ًاــمداــضص ىـــتأا

تـعـي هـّنأاكو ،حرـفـي صضعـت كم
ةلاضسرـلا نأا ىـلـع ًاديـــكأاـت هذـيـمـت
 .ققحتت تأادب ،ىتأا اهلجأا نم يتلا

إا ًاـيـمار ،نادمـعا فـيـضضي
يحطضسلا هذيمت كـفـتـب ءاـقـترإا
يواــمــضسلا ىوــتــضسا إا يــضضرأا
ذخأاي نأا ناضسنإا ردقي > :هتلاضسرل
نـم هـل يـطـعأا دق نـكـي  نإا ًاـئـيـضش
هرود لوقلا اذهب مهل ًادّد .<ءامضسلا



ًانـيزـح ىـضضم َمـكـلا اذـه
نأثــك ِلاــم اذ ناــك هــ*
قا :هذيمتل ُعوضسي َلاقف
ضسعـي هـنإا مـكـل ُلوـقأا ىلـع ُرـُ
ِتوـكــلــم ُلوــخد يــنــغــلا
مكل ُلوقأا ًاضضيأاو *تاومضسلا
ِبـْقـَث نـم ِلــَمَا َرورــم نإا
ِلوـخد نـم ُلـهــضسأ ِةرــبإا

*تاوـمـضسلا َتوـكـلـم ّيــنــغ
اوتهُب ُهُذيمت عـمـضس اـمـلـف

ًاذإا ُعيطتضسي نَم اولاقو ًادج
ُعوضسي َرـظـنـف *َصصـُلـخـي نأا
دنع اـمأا مـهـل لاـقو مـهـيـلإا
اذه عاـطـتـضسـُي ـف ِصساـنـلا

ٍءيـضش لـكـف ِهـلـلا دنـع اـمأاو
  .ٌعاطتضسُم

لمأات ــــــــــــــ
برلا ِقتإا :يعارلا لاق

ةعماا) هاياضصوظفحاو
َتظـفـح نإاـف> (٣١ :٢١
ًايوق نوكت هلـلا اـياـضصو

 حبضصتو كلامعأا عيمج
.اهل ليـثـم  كتاـفّرـضصت
لمعت كلع برلا ىَوْقَت
.ًانضسح ءيضش لك
،َصشخت ف ناطيضشلا اّمأا
برـــلا َتيـــقـــّتا اذإا كنأ
ذإا ناطيضشلا ىلع رضصتنت
 نـَمو .هـل ناـطــلــضس 
يـحوـي  هــل ناــطــلــضس
يذــــلا اــــمأا ،فواــــب
وهـف فورـعـم هـناـطـلـضس
هـل نـم لـك ّنأ .باـهــم
،ةبيهلاب يحوي ناـطـلـضس

دضض ديـــفر ةـــكرـــعـــم يأا ،وأا
براحو قـيـلاـمـع ىـتأاو> :قـيـلاـمـع
ىضسوـم لاـقـف .ديـفر  لـيـئارـضسإا
جرـخاو ًاـجر اـنـل بخـتـنا عوـضشيـل

قيلامع عوضشي مزهف ...قيلامع براح
-٩ :٧١ رخ) <فيضسلا ّدحب هموقو
٤٤ـلا اوح كاذنآا هرمع ناكو (٣١
برـضضيـل قـيـلاـمـع ىـتأا دقـل .اـًماــع
غ ءاـضسنــلاو ةــعاــما ءاــفــعــضض

اوناك اًيلاتو ،ضسلا ىلع نيرداقلا
بّلـغـتـف ،ةـعاـما رـخآا  نوضسي
.رضصتنا دئاقلا راضصو هيلع عوضشي

ضضيأا عوـضشي رــهــتــضشإا هرودب اـً
نع ًث ناعنك صضرأ صسوضساجك
:ًئاق ىضسوم ّبرلا مّلك ّمث> :هطبضس
ناعنك صضرأا اوضسّضسجتيل ًاجر لضسرأا
،ليئارضسإا ينـبـل اـهـيـطـعـم اـنأا يـتـلا
هـئاـبآا نـم طـبـضس ّلـكــل اًدحاو ًــجر
.مـهـيـف ٌصسيـئر دحاو ّلـك ،نوـلــضسرــت
ناراف ةّيرـب نـم ىـضسوـم مـهـلـضسرأاـف

ارفأا طبضس نم ...ّبرلا لوق بضسح
(٦١-١ :٣١ دع) <نون نب عضشوه
يذلا ريرقتلا  عوضشي ناإا رهظو
ةءارـق عـباـت) هـتــّمــهــم نــع هــمّدق
.(ددعلا رفضس نم٣١ حاحضصإا

:ّيبنلا ىضسو اًمداخ عوضشي ناك
دعضصو همداخ عوضشيو ىضسوم ماقف>
.(٣١ :٤٢ رخ) <هللا لبج إا ىضسوم
ناك فيك> :صسّنجيروأا ةمّعلا لوقي
،هل ٍعباتك صسيل ؟ىضسوم مدخي عوضشي
ٍعمك اـمـّنإا ،هـنـم ّلـقأا وـه نـمـك وأا

ُعوـضشي َفـلـخ ،كلذ دعـب .<هـل ٍماــحو
تناـك دقو ،بعـضشلـل ٍدئاـقـك ىـضسوــم
 اًببضس ىـضسو هـتـمدخو هـتذـمـلـت
هيدي ىلع صسومانلا فرع ذإا هتمظع
ناك ح هعم اًرارم هللا د ىأارو
هللا رهظي ناك امدنع) هللا د ىري
ّبرـلا لاـقو> :(هـعــم ُمــلــكــتــيو هــل

إا دعضصإا :ىضسوّ إا انكو لب
ةراـجا يـَحوـل كيـطـعأاــف كاــنــه
اهُتبتك يـتـلا ةـّيـضصوـلاو ةـعـيرـضشلاو
عوضشيو ىـضسوـم ماـقـف .مـهـمـيـلـعـتـل

<هللا لبج إا ىضسوم دعضصو همداخ

. رجضشلا لضصأا ىلع ُصسأافلا ِتَعِضضُو
ُعطقُت ًاديج ًارمث ُعنضصت  ٍةرجضش لكف
.(٠١-٧ :٣ ىتم) <رانلا  ىقلتو
لكوأا ام  أا دق نادمعا نوكي اذكه
لباق صسانلا ناك ام رادق هيلإا
ضسـَف ،ةـبوـتـلا ءادنـل قيدضص هضسفن ىّمـَ
لجأا نم ًاحرف حرفي> يذلا صسيرعلا

 .<صسيرعلا توضص
نم هاوضس نود ،نادمعا هدحو

عمضسي نأاب مرُك ،فلاضسلا هللا ءايبنأا
ءاـيـبـنأا .هـنـع أاــبــنــت نــم توــضص

نادمعا نذأاب مويلا اوعمضس ىمادُقلا
نادمــعا عــبو صسيرـــعـــلا توضص
ًاعـم مـهـّلـك اوـقـطـن هـتوـضصبو ،هوأار
هّنإا .<يحرف لمتكا دق نآا> اولاقو
ءاـيـبــنأا نــم فــضسأا لــك حرــف
اوّقلت نيذلا ءابآا ءاضسؤورو ءابآاو
اهلجأا نمو اهب اونمآاو هللا ديعاوم
تاءوـبـنـلا ةـيؤور حرـف هـّنإا .اودهاـج
 .ققحتت ديعاواو

نون نب عوسشي ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
لّوأا  ةضسّدقا انتضسينك دّيعت

 .نون نب عوضشي رابلل لوليأا رهضش نم
ينـعـيو ّيع وـه عوـضشي مـضسإا

هــلـــلا> وأا <صصا وـــه هوـــهـــي>
هاعد .<صصّلخيضس هللا> وأا <صصّل

يتآا هلمع إا ةلدلل اذكه ىضسوم
إا بعـــضشلا لوـــخد  ٍدعاـــضسمـــك
كلذ لـبـق عوـضشي مـضسا ناـك .ةـحارـلا
<صصخ> وأا <صصّل> يأا <عضشوه>
ّنإاف ،ىرخُأا ةهج نم .(٨ :٣١ دع)
 <عوضسي> هضسفن وه <عوضشي> مضسا
ّنأا إا دوـعـي كلذو ةـّيعـلا ةـغــلــلا
فرح ظفل نوعيطتضسي  ّينانويلا
فرـح هــّنأا ىــلـــع هنوقطنـيـف ضشلا
.ضس

،ارفأا طبضس نم وه نون نب عوضشي
نم ىضسوم عم جرخو رضصم  دلو
نع عمضسن .هيدي ىلع ذملتتو رضصم
ناك هّنأا صسّدقا باتكلا  عوضشي

 هـنـّيـع ذإا ،برـح لــجر ةــيادبــلا
ةـكرـعا  بعـضشلـل اًدئاـق ىـضسوــم



ةءارق انعبات اذإا .(٤١-٢١ :٤٢ رخ)
ديحولا وه عوضشي ّنأا ىرن ّصصنلا اذه
عبرأا ةليط ىضسوم عم يقب يذلا
ىضسوم ناك امدنع لبا  اًموي

 نياعي مامغلا ملتضسيو هللا د
ناك امنيب ،ةعيرضشلاو صسومانلا هنم
 لـبا لـفـضسأا نوـفـقــي خوــيــضشلا
.ىضسوم هيف مهاقبأا يذلا ناكا

روبعلا ّيضساضسأا عوضشي لمع ناك
عـيزوـتو ندرأا رـهـن  بعــضشلاــب
عوضشي رمأاف> :مهيلع داعيا صضرأا

طضسو  اوزوج :ًئاق بعضشلا ءافرع
اوئّيه لئاق بعضشلا اورُمو ةّلا

اًداز مكضسفنأ ث دعب مكّنأماّيأا ةث
اوـلـخدت يـكـل اذــه ّندرأا نوعــت
ّبرلا مكيطعي يتلا صضرأا اوكلتمتف
-٠١ :١ صشي) <اهوكلتـمـتـل مـكـهـلإا

اذــه ضسرادلا صضعــب هــّبـــضشي .(١١
ةـّيـثـثـلا حـيـضسا ةـماـيـقـب ثدا
باضصأا بعضشلا ّنأا اًضصوضصخ ،ماّيأا
صضرأا  عوضشي ّيدي ىلع ًةحار
دعـب نـكـل ،برـلا اـهـب مـهدعو يـتـلا
،تاداـهاو بورا نــم ةــلــضسلــضس

يتلا ةمايقلاك اًما  إا ثدّ
رهنـل عوـضشي روـبـع ناـك .مآا دعـب
صشاع .اـًماـع٤٨ـلا رـمــعــب ّندرأا
دــعب ناـكو> :تاوـنـضس٠١١ عوـضشي
نون نب عوضشي تام هّنأا مكلا اذه
<نـضس رـضشعو ةـئـم نـبا ّبرـلا دبــع
ةنضس٦٢ صشاع يأا ،(٩٢ :٤٢ صشي)
ٍصضاــقــــك اــهاـضضق روــبــعــلا دعـــب
 دحاو أاطخ هل ركذُي و بعضشلل

.هتايح
عوضشي نأا ّيدوهيلا دوملتلا دّكؤوي

ــــفــــضسلا بتاــــك وــــه نوـــــن نـــــب
يتأاي يذـلاو ،هـمـضسا لـمـحـي يذـلا ر
ةـيوـضسوا راـفـضسأا دعـب ةرــضشاــبــم
باتكلا  وأا رافضسأا ،ةضسما
ديكأات ةّمث ،اًضضيأا .(ةاروتلا)  صسدقا

صسما تارابعلا بتكي  هّنأا ىلع

هــل ناــطــلـــضس  نـــَمو
.عيما هرقتحي

ناطيضشلا لامعأا بّن
اذإاــف .ةرــيرــضش اـــهـــّنأ
ىــضشخــت برــلا َتيــقــّتا
ًدبو ناطـيـضشلا لاـمـعأا

.اهبّنجتت اهلمعت نأا نم
نم ناعون كانه

نأا تدرأا اذإا :ةـــيــــضشا
برلا َصشخاف ّرضشلا لمعت
اذإا نـكـلو ،هـلــمــعــت و
ا لــمــعـــت نأا تدرأا

تنأاو برلا ًاضضيأا َصشخاف
ةفا  امـِل ،هـلـمـعـت
ةـمـظـعو ةوـق نـم برـلا

برــــلا ًاذإا ِقـــــّتإا .دو
عيمجو .هلجأ اـيـحـتـف

نوظفحيو هنوقّتي نيذلا
لجأ نويحـي هاـياـضصو
.هللا

اي تلق اذا> :تلقف
نـــيذـــلا نـــع ،يديــــضس
مهنا :هاياضصو نوظفحي
؟<هـلـلا لـجأ نوـيــحــي
ةـقــيــلا نأ> :لاــقــف
نكلو ،برلا ىضشخت اهلك
ظــف اــهـــلـــك تضسيـــل
هنوقّتي نيذلاف.هاياضصو
مه هاياضصو نوظفحيو
برقـب نوـضشيـعـي نـيذـلا
 نـيذــلا نــكــلو هــلــلا
ةايح ـف اـهـنوـظـفـحـي

.<مهيف
سسامره  ــ يعارلا باتك

إا بَضسنُت يتلا ،رفضسلا نم ةخأا
صشي) نوره نب رزاعلا نب صساحنيف
ضسرادلا ةّيبلاغ تدّكأا دقل .(٣٣ :٤٢
تارـقـفـلا ادع عوـضشي وـه بتاـكـلا ّنأا
رهظت يتلاو ،هتوم دعب تبتُك يتلا
صشي) نايع دهاضش دي ىلع تَبِتُك اهّنأا

٦ ،١ :٥).
رفضس> وه نون نب عوضشي رفضس

هللا قّقحي ثيح <اا صصا
لجأا نـمو هـتـناـمأا لـجأا نـم هدوـعو
رفضس اًضضيأا هّنكل .هب انيعد يذلا همضسا

نود نـم ةرـضصن  ذإا ،هـلــلا ةــعاــط
لــخ ثااــب عّت و ،ةــعاــط
هـلـلا ةــمــعــنــب انناـــــإا .نايضصعلا
،هلل ةعاطب محتلي نأا بجي ةّيناا

.ةّباب ٍلماع ّيح ناإاك نلعُيف
صسّدقا انباتك أارـقـن اـنوـعد ،اذـكـه
ءانــبأا نوــكــن فـــيـــك هنم مّلعتنو

و ـــباعم ـــــــغ ،هلل ّيقـيـقـح
.مولَم

ةرابرب مألا ــــــــــــــــــــــــــ
هللا باحر يف ــــــــــــــــــــ
ةاياو ةمايقـلا ءاـجر ىـلـع

ءاعبرأا حابضص برلاب تدقر ةيدبأا
ةدحوــــــتا مأا٦١/٨/٧١٠٢
رـيد ةـضسيـئر ،مـيـهارـبا وــب ةراــبرــب
.ناضسحإا ةرهز  انيرتاك ةضسيدقلا
ةــيــضشرــبأا يــعار ةداــيــضس صسأارـــت
نـفدلا ةـمدخ صساـيـلا تيـلوــبوا
نابهرو ةيضشربأا ةنـهـك هـب طـيـحـي
مأا .راـيدأا ةـفاـك نــم تاــبــهارو
،٢٣٩١ ماع امود ديلاوم نم ةرابرب
تراضصو١٥٩١ ماـع رـيدلا تلــخد
.٩٨٩١ ماع ريدلل ةضسيئر

ةرـسشنـلا ىـلـع عــطإلاناكملاب
:تننإلا ةحفسص ىلع اًيعوبسسأا
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