
ةلاصسرلا ــــــــــــــــــــ
(02-61 :2 ةيطغ)

نأا ُمـَلـعـن ذإا ُةوـخإا اــي
ِلاـمـعأاـب ُرــُي  َناــسسنإا
ِناإاب امنإا لب ِسسومانلا
نحن انـمآا ِحـيـسسا َعوـسسيـب
يكل ِحيـسسا َعوـسسيـب ًاـسضيأا
 ِحيسساـب ِناإاـب َرـُن
ُرُي  ذإا ِسسومانلا ِلامعأاب
نم ٌدحأا ِسسومانـلا ِلاـمـعأاـب
اـــنـــك نإاـــف *ِدـــَسسَا يوذ
َرـيتـلا َنوـبــِلاــط نــحــنو
ًاسضيأا نحن اندجُو ِحيسساب

ًاذإا ُحيسسا ُنوـكـيـفأا ًةأاـطـخ
*اسشاح .ةئيـطـخـلـل ًاـمِداـخ
دق ام ينبأا ُتدُع نإا يّنإاف
يـــسسـفـــن ُلـــَعـــجأا ُتمَدــــَه
يكل ِسسومانلل تُم *ًايدعتم
ِحـيــسسا َعــم *هــلــل اــيــحأا

لـب اـنأا  اـيـحأاــف ُتبــلــُسص
 اـمو . اـيـحـي ُحـيـسسا

اــنأا ِدسسا  ِةاــيا نـــم
ِهـلـلا ِنـبا ِناإا  ُهاــيــحأا
سسفـن َلذـبو يـنـبـحأا يذـلا ُهـَ

.يّنع

انأا ل ايحأاف ـــــــــــــــــــــــــــ
سسومانلاب ريربتلا عوسضومناك

عسضوم مويـلا ةـلاـسسر يـف روـكذـمـلا
ًًاسصوسصخ ىلوأا ةسسينكلا يف سشاقن
نم اوتأا حيسسملا عوسسيب نينمؤوملا نأا

نيذلا دوـهـيـلا يـه ىـلوأا :نـيـَتـئـف
سسوـماـنـلا بسسحـب نوـيـحـي اوــناــك
نوّيممأا يه ةيـناـثـلاو ،ّيوـسسوـمـلا
اونوكي مل نـيذـلا
نوـــــــــــفرـــعـــي
سسوـــــــــماــــنــلا
هذـه .ّيدوـهــيــلا
ّدحب ةـيـلاـكـسشإا

دعــت مــل اــهــتاذ
يــف ةــحورــطــم
نكل ،هذه انمايأا
ّيناسسنإا رـكـفـلا
هنع تجتن يذلا

ةيـلاـكـسشإا هذـه
نـيـنـمؤوـمــلا ىرــن كلذــل ،دحاو وــه
انناميإا نأا لوقي نم نيب نومسسقني
نم نيبو سصخلل ٍفاك حيسسملاب
نرتقي نأا بجـي ناـمـيإا نأا رـبـتـعـي
.لامعأاب

ريبعت دنع فّقوتن نأا بجي ًةيادب
رّرـبـُي  ناـسسنإا> :لوـسسرــلا سسلوــب
ناميإاب امنإا لب سسومانلا لامعأاب
يـف .(61 :2 لغ) <حيسسمـلا عوـسسيـب
لوسسرلا سسلوب ثدحتي  لوقلا اذه
دّدحـي لـب ،قـلـطـمـلاـب لاــمــعأا نــع
لـقـي مـل ،ًاذإا .<سسوـماــنــلا لاــمــعأا>
موقـي ّأا بجـي نـمؤوـمـلا نإا لوـسسرـلا
سضو لـب ،لــمــع ّيأاــب لاـمـعأا> نأا حـّ

لامعأا> .ناسسنإا ررـبـت  <سسوـماـنـلا
سسمـتـلا يـه <سسوــماــنــلا ةـيـفرـحـب كـّ
ًاسصخ اهيف نأا داقتعاو سسومانلا
نإا لوسسرلا سسلوب لاق كلذل ،اهتاذ ّدحب
2) <ييحي حورلا نكلو لتقي فرحلا>
 .(6 :3 وك

نأا عيطتسسي  ًادحأا نأا حسضاولا نم
تابلطتم نأ سسومانلا لامعأاب رربتي
يأا عيطتسسي و ًادج ةريثك سسومانلا

نأا ناــــــــــــسسنإا
اذإا .اهّلك اهيّبلي

نأا اـــنـــلواــــح
ىـلــع رــكذــتــن
اياسصوـلا لـقأا
يــــف رــــسشعــــلا
نـل ،سسوـماـنــلا
ّلــك نــكــمــتــي
نم نيـنـمؤوـمـلا
.اهّلـك اـهدادعـت
طـقـف أارـقــنــلــف

:جورخلا رفسس يف اياسصولا هذه ىلوأا
تاملكلا هذه عيمجـب هـلـلا مـّلـكـت ّمـث>
نم كجرخأا يذلا كهلإا برلا انأا :ًئاق
نكي  ،ةيدوبعلا تيب نم رسصم سضرأا
-1 :02 رخ) <يمامأا ىرخأا ةهلآا كل

مّلكتي مل هللا نأا ًةيادب انل حسضتي .(3
ةملكلاو ،<تامـلـك> لـب اـياـسصو ىـلـع
ةفرعم ىلـعو لـسصاوـتـلا ىـلـع دعاـسست
نأا لـبـقو ،ىـلوأا هـتـمـلـك يـف .رـخآا
،ءيسش يأاب يسصوي وأا رمأا يأا نع ىهني
هلإا هّنأاب هتاذ نع ًافيرعت برلا ىطعأا
،ًاذإا .ةيدوبعلا تيب نم انرّرحي يذلا
نأا سسومانلا ّلك نم ّيسساسسأا فدهلا
يذلا وه هّنأا فرعن نأاو ،هلإا فرعن
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<ّيف ايحي حيسسملا لب انأا  ايحأاف
انأا خفتنت كلذل ًافخ .(02 :2 لغ)
،ةحلاسصلا لامعأاب ىتح نمؤوملا يف
أا انمّلعي لوسسرلا سسلوب نأا نيح يف
اـنـبر بيـلـسصب إا> ءيـسشب رـخـتــفــن
سص دق هـب يذـلا ،حـيـسسمـلا عوـسسي بلـُ
.(41 :6 لغ) <ملاعلل انأاو يل ملاعلا
حيـسسمـلا بيـلـسصب رـخـتـفـن نأا بجـي
انل ناك نإاو ،ّيتاذلا انبيلسصب سسيلو
لب انتّوقب رتفن  نحنف راختفا نم
ةمعن هلخ نم رهظت يذلا انفعسضب
نأ يتمعـن كيـفـكـت> :لـئاـقـلا برـلا

سضلا يـف يـتّوـق نحنو ،<لَمـْكـُت فـعـ
رختفأا ٍرورسس ّلـكـبـف> :لوـقـن اـنرودب
ّيلع ّلحت يكل يتافعسض يف ّيرحلاب
 .(9 :21 وك2) <حيسسملا ةوق

بلطتي اذه حيسسملا عم بَلسصُأا نأا
لامعأا تسسيل نكل ،ًاداهجو ًامعأا
وه فدهلا لب ،فدهلا يه اهتاذ ّدحب
مظعم دجي انه .ّيف حيسسملا ايحي نأا
اوـبـلـسصي نأا يـف ًةـبوــعــسص سساــنــلا

داهجلا نع نودعتبي اّمإاف ،مهتاوذ
،تاوهسشلاب نيقسصتلم اوقبيل ّيحورلا

نم ّيحورـلا داـهـجـلا نوـّمـتـي اـّمإاو
ودغيف مـهـيـف اـنأا اوـتـيـمـي نأا نود

هـتاذ ّدحــب فدهــلا وــه مــهداــهــج
.انأل خافتناو ءايربك ةاعدم ريسصيف
يف ٌحسضاو وهف لوسسرلا سسلوب امأا

اـهـلـقـن يـتـلا ةـّيـسصخـسشلا هــترــبــخ
نأا انمّلـع دقو ،ةـسصاـخـلا هـتاـمـلـكـب
حيسسملا ايحيل حـيـسسمـلا عـم َبلـسصـُن
رمأا وه نيبوـلـسصم اـيـحـن نأا .اـنـيـف

رظنن نأا انيلع نكل ،ديكأاتلاب بعسص
عّقوتن نأاو بيلسصلا نم ةدئافلا ىلإا

 ينود نم> :لئاقلا برلا ةنوعم
.(5 :51 وي) <ًائيسش اولعفت نأا نوردقت
رّرحتي حيسسملا عم هسسفن بلسصي نم
ًاناـسسنإا لـيـحـتـسسيو ،ةـّيدوـبـعـلا نـم
يـــف لاـــحـــلا يــــه اــــمــــك ًاديدج

تناك يتلا هانأا تومتف ،ةّيدومعملا
يذلا حيسسملا اهناكم ّلحـيو هـلـتـقـت
.هييحي

ليإلا ـــــــــــــــــ
(1 :9؛83-43 :8 سسقرم)

نأا دارأا نَم برلا لاق
هِسسفنب ْرُفـكـيـلـف يـنـَعـبـتـي
.ينْعَبتيو ُهَبيلسص ْلـِمـحـيو
نأ لــخــي نأا دارأا نــمسصـ
سسفـن كلهأا نَمو اهكـلـهـُي ُهـَ
لجأا نمو يلجأا نم ُهَسسفن
هنإاف *اهـسصـلـخـي ِلـيإا

وـل ُناـسسنإا ُعـِفـَتـنـي اذاــم
رـسسخو ُهـلـك َمـَلاـعــلا حــبر
يـطـعــُي اذاــم مأا *ُهــَسسفــن
*ِهـسسفـن نـع ًءادف ُناـسسنإا

نأ يــب يـــحـــتـــسسي نـــَم
ِلـيا اذـه  يـمـكــبو
يحتسسي ئـطاا قـسساـفـلا
 ىتأا ىتم رسشبلا ُنبا هب

ا عــم ِهــيــبأا دةـكــئ
قا مهل لاقو *سسيدقلا
َنـِم ًاـموـق نإا مــكــل لوــقأا
َنوقوذي  انهه َمئاقلا
َتوكلـم اوَرـَي ىـتـح َتوا
.ٍةوقب ىتأا دق ِهللا

لمأات
ــــــــــــــــــ

انل نوكي يكل متهن اننإا
اـنـنوـمدخـي نوثـك مدخ
كن يــكــلو ،سصــخإاــب
دعب اندوأ ًابك ًاثام

ىـّلـحـتـت يــكــلو اــنــتا
ىـلا لـمــجأاــب ةــجوزــلا

نوكت اذكه ،ةيدوبع ّلك نم انرّرحي
دعاسست تاودأا ةقحلا اياسصولا ّلك
ةّيسساسسأا ةياغلا ىلإا لسصيل نمؤوملا

يتلا هللا ةفرعم يهو أا هدوجو نم
 .(3 :71 وي) ةيدبأا ةايح اهيف

هتاذ ناسسنإا دبعتسسي ام ًابلاغ
اـنـلـّبـكـي اـم رـثـكأاو ،ةرـيـثـك روــمأ
كارحلا ىلع نيرداق ريغ اـنـلـعـجـيو
لاثملا ليبسس ىلع ركذن .<انأا> وه
هلأاسسو عوسسي ىلإا ىتأا يذلا باسشلا

.ةيدبأا ةاـيـحـلا ثرـيـل لـعـفـي اذاـم
،اـياـسصوـلا ىـلإا عوـسسي راـسشأا اـمدنـع
ذـنـم اـهـظـفـح هـّنأاـب باــسشلا باــجأا

نأا ىـلـع رـخآا لــيــلد اذــه .هــتــثادح
اهيف ةايح  اـهـتاذ ّدحـب اـياـسصوـلا

ًاـئـيـسش نأاـب باـسشلا رـعــسش اــمــل إاو
هعبسصإا برلا عسضو انه .دعب هسصقني
كزوعي> :هل لاقو باسشلا حرج ىلع
ىلع عّزوو كل ام ّلك عب :ءيسش ًاسضيأا
ءامسسلا يف زنك كل نوـكـيـف ءارـقـفـلا

نكل .(22 :81 ول) <ينعبتا لاعتو
يذلا ريثكلا هانغ ببسسب نزح باسشلا
يطعُأا سسومانلا .هكرتي نأا عطتسسي مل
يتلا ةراسشإاك ،حيسسملا ىلإا اندسشريل
فيك انـّلدتـل قـيرـطـلا ىـلـع اـهدجـن
نإاف ،هدسصقن يذلا ناكملا ىلإا لسصن
عـباـتـن مـلو ةراـسشإا دنـع اـنـفــّقوــت
لسصن نل ةراسشإا اندسشرت امك انريسس
 .اناغتبم ىلإا

نكل ،سصخلا انحنميل انبر ىتأا
ةيطع وه لب اّنم سسيل سصخلا اذه
اذـه يــف كراــسشن يــكــل .هــلــلا نــم
عم لوقن نأا بجي يهلإا سصخلا
كلذ نأا يغبنـي> :نادمـعـمـلا اـنـحوـي
.(03 :3 وي) <سصقنأا انأا ينأاو ديزي
تاولـسص نـم نـمؤوـمـلا تاداـهـج ّلـك
يه تسسيل ...ةـمـحر لاـمـعأاو ةـبوـتو
يه لب هسصخ ردسصم اهتاذ ّدحب
حيسسملا ديزيو وه سصقنيل هدعاسست
تومن ةـيدوـمـعـمـلا يـف نـحـن .هـيـف
هحسضوأا ام اذه .انيف حيسسملا ايحيل
ُتبلُسص حيسسملا عم> :لوسسرلا سسلوب



سسبلتو ةنـيـمـثـلا ةـيـبـهذـلا
 اـنـنـكـل ،سسبا رــخــفأا
لب مهسسوفنـب ًاـعـطـق رـّكـفـن
رـّكـفـن  ،تاــيــنــتــقاــب
و اهنّيزي ا لب ةجوزلاب
امف .نوثري ا لب دوأاب
داكت تيب بحاسصب انهبسشأا

نأا نم ًدبف .طقسست هناردج
اهطاحأا اـهـمـيـمب مـتـهـي
لــجرــب وأا .طــقــف جاــيــسسب
سسبا هدسس رــــسضحــــي
جــلاــعـــي و ةرــــخاـــفـــلا
كيو ،هـسضرـمو هـماـقــسسأا
أاـــتــــت تيــــبـــلا ةديـــــسس
ّمــتــهــتو عوــمدلا فرذــتو
نـهلاـــغسشأاو اهتاـــيراــــجب
نحن .هثاثأاو تيبلا اوأابو
امنــــيبف ،ًًاسضيأا اذكه لمعن
نــم اــــنــــسسفـــنأا أاــــتــــت
،هــــــــتّدسشو سضرـا ةأاــطو
ةميمنلاو بسضغلـل مـلـسستـسسن
لقعلـل ةـفـلاا لاـمـعأاو
ةـــفرـجــعـــلـلو مــــيــلــــسسلا

هذـه نأا عـم ،بارــطــسضاو
،بالاب ةقسصتلم سسوفـنـلا

سشوـــحو اـــهـــتـــقزـــم دقو
ــــف كلذ عـــــمو ،ةثـــــك
نـم اــهــسصــخــب مــتــهــن
تيبلاب متهـن لـب تاوـهـسشلا

.مداو
انمامأا ةباد تحمج نإا

نم ئبتخنو باوبأا قلغن

هللا ّنكل ،راهنلا سسمسش هيقتل اهعنسص
اهب حرـفف ،هلّلظتـل ةـنـيـطـقـي هـل ّدعأا
رـمأا مث .اًميظع اًحرف يبنلا نانوي
،ْتسسبَيف ةنيطقيلا ِبرسضب ًةدود هللا

هـلـلا لاـقـف> .ّمـتـغاو ناـنوـي داــعــف
نم باوسصلاب َتظتـغا لـه :ناـنوـيـل
ُتظـتـغا :لاـقـف ؟ةـنـيـطــقــيــلا لــجأا
:ّبرلا لاقف .توملا ىتح باوسصلاب
مل يتلا ةنيطقـيـلا ىـلـع َتقـفـسش َتنأا
َتْنِب يتلا ،اهَتـيـّبر و اـهـيـف بعـتـت
فأا .تكله ةليـل َتـْنـِبو تناـك ةـلـيـل
ةـنـيدمـلا ىوـنـيـن ىـلـع اــنأا قــفــسشأا
نم ُرثكأا اهيف دجوي يتلا ةميظعلا
 نيذلا سسانلا نم ةوبر ةرسشع يتنثا
ُمئاهبو ،مهلامسش نم مهنيمي نوفرعي
.(11-9 :4 نوي) <؟ةريثك

سصق رـّبـعـت نع نانوي يبـنـلا ةـّ
يرـسشبـلا ءاـيرـبـكــلا نــيــب عارــسصلا

يـف رـيـسسي نأا دارأا نـَم .هــلــلا ةدارإاو
هتاذ ركـنـي نأا يـغـبـنـي ،هـلـلا قـيرـط
هـــسسفـــن دحــجـــي نأا ،هءاـــيرـــبـــكو
ىوـسس هـماـمأا عـسضي ّأاو ،اـهاـسسنـيو
ّنأا يبنلا نانوي ةلكسشم .هدحو هللا
ًئاح فقو دقو ،اًميظع ناك هرّبكت
ناك هّلعل .هلـلا ةـّيـسصو نـيـبو هـنـيـب
لعفأا اذام> :ًئاق هسسفـــن يف رّكفي
هللا ةقيرطـب يـتـمارـك ْتمدطـسصا نإا

ةنيدم ىلع ُتيدان نإاف ؟لمعلا يف
فّأارـــتو ،ْتباتو ،كـهـلاـب ىوـنـيـن
ٍذـئـنـيـح ،كلـهـت ّـئــل اـهـيـلـع هـلــلا
دق هـلـلا نوـكـيو ،يـتـمـلـك طـقـسستـسس
هتمحر ببسسب يتـمارـك نـم سصقـتـنا

يـفـقوـم نوـكـيـسس اذاـم .هـترـفـغــمو
اهنّوكي دق يتلا ةركفلا امو ،ّيبنك
دعتبأا نأا يل لسضفأا ؟يّنع سسانلا

نم سصقـتـنـي يذـلا هـلـلا قـيرـط نـع
ىلإا نانوـي بـهذ ،اذـكـه .<!ةـمارـكـلا
كانه ٌدوجوم هللا ّنأا اًيسسان سشيسشرت
ّنأا ملعي وهو ةنيــفسسلا بكر .اًسضيأا
.اًسضيأا رحــبلاو ةسسبايلا ُهلإا وه هللا
ناـك هـّنأا نـم مـغرـلا ىـلـع بـُتـَي مــل
اي ُتأاطخأا لُقي مل .قرــــغلاب اًددهم
بهذأاو عـيـــطأاـسس ،يـبورـه يــف ّبر

نانوي يبنلا ــــــــــــــــــــــــــ
يف ةسسّدقملا ةسسيـنـكـلا دـّيـعـُت

لوليأا رهسش نم نـيرـسشعـلاو يداـحـلا
سصـق دِرـَت .ناـنوـي يـبـنـلا راـكذـتـل ةـّ
همسسا لماحلا رفّسسلا يف نانوي يبنلا

باـتـكــلا نــم مــيدقــلا دهــعــلا يــف
هللا ّنأا رفسسلا اذه انربخُي .سسّدقملا

ىلإا باهذلا نانوي يبنلا ىلإا بلط
بارـــخـب يداـنــيــل ،ىوــنــيــن لــهأا
،اهـــلهأا ّرسش داـيدزا ببـسسب ةـنـيدمـلا
اًرحب ةّمهملا هذه نم برهف وه اّمأا
رحبلا َرَمأا هللا ّنأا ّإا .سشيسشرت وحن
فوـج يـف ناـنوـي ماــن .جاــتــهاــف
هريمسض هرعسشُي نأا نود نم ةنيفسسلا
ةـنـيـفـسسلا تناـك نـيـح هـتـئـيـطـخـب
اـمدعب .رــحبـلا جاوـمأا يـف طـّبـخـتـت
مـهدهـج ّلـك ةـنـيـفـسسلا مـقاـط لذــب
اوــقـلأا قرـغـلا نـم مـهـسسفـنأا ذاـقــنإ
هـلـلا بسضغ ببـسس ةـفرـعـمــل ًةــعرــق
نانوي ىلع ةعرقلا تعقوف ،مهيلع
هفرتقا اّمع هولأاسسو هوظقيأاف ،يبنلا

ينوحرطاو ينوذخ> :هباوج ناكو
،مكنـع رـحـبـلا نـكـسسيـف رـحـبـلا يـف
ءونلا اذه يبـبـسسب هـنأا ٌمـلاـع يـنـنأ
ىمر .(21 :1 نوي) <مكيلع ميظعلا
رحبلا يـف ناـنوـي يـبـنـلا ةراـّحـبـلا

نم ٍريبدتب ٌتوـح هـعـلـتـبا ّمـث ،أادهـف
 .هللا

توـحلا فوج يف يبنلا يقب
يـجاـنـي ٍلاـيــل ثـثو ٍماـيأا ةـثــث
نأاب توحـلا ّبرـلا رـمأا اًرـيـخأا .ّبرـلا
يبنلا اهدعب بهذ .ّربلا ىلإا هفذقي
ّبرلا هرمأا امك ىوـنـيـن ىـلإا ناـنوـي
،ءؤوه .اهبارخب اهلهأا أابنأاو ،ًةيناث
نع اوداع ،ةءوبـنـلا اوـعـمـسس نأا دعـب
عنسصي ّأا هللا رّرقف ،اوباتو مهّرسش
،ٍذئنيح .هـلـعـف يوـنـي ناـك اـم مـهـب

ّبرلا بتاعو ،ظاتغاو نانوي نزح
بلـطو ،هـــمـك نـع عوـجرـلا ىـلـع
جرـــخ ّمث ،هسسفن هنم ذخأاي نأا هيلإا

باوج رظتـنـي سسلـجو ةـنـيدمـلا نـم
دق ناـك ٍةـّلـظـم تحـت سسلــج .ّبرــلا



يف ىقلُي نأا لّسضف لب ،ىونين ىلإا
رذتعي مل ،هللا فطعــتسسي مل .رحبلا

ملو ،باهذلاب هدعي مل ،هبوره نع
.هللا مامأا ةسصلا يف هسسفن بكسسي
طقسست ّئل هتماركب تومي نأا لّسضف
هعلتـباو رحبلا يف يقلُأا اذكه .هتملك
.توحلا

توحلا فوج يف نانوي دجو
يـف رـّكـفـف ،ةـئداـه ًةـّيـحور ًةوــلــخ
،توملاو ةاـيـحـلا نـيـب هـّنإا .هـتـلاـح
أادبـف ،هـلـلا عـم مـهاـفـتـي نأا هـيــلــع
هتئيطخب فرتعي نأا ديري  .يّلسصي
 هسسفن تقولا يفو ،اهنع رذتعيو
ذخّتا .ةلاحلا هذه يف ىقبي نأا ديري
.هلـلا ىـلإا ىـّلـسصو ،باـتـعـلا َفـقوـم
هّنأا هتسص يـف ّيـباـجـيإا بناـجـلا
هتسص ّنأاب َنمآا .هناميإا ىلإا عجر
ُدوـعأا> :ّبرـــلـل لاـقو ،باـجـَتـسسـُتـسس
ول ىتح هنأا نمآا .<كسسدق لكيه رظنأا

نم ّدب ف ،توحلا فوج يف ناك
.ّبرلا لكــيه ىريو هنم جرخيسس هنأا
عانقإاب توحلا لخ نم هللا حجن
ذـيـفــنـت ةـيـمـتـحـب ناـنوـي يــبــنــلا

جرخ نإا هّنأاب نانوي رذنف ،هتيسصو
ىـلإا بهذـيـسس ،توــحــلا فوــج نــم
اـنأا اــمأا> :ّبرــلــل لاــق ذإا ىوــنــيــن
امب يفوأاو ،كل حبذأا دمحلا توسصبف
.(9 :2 نوي) <هترذن

نانوي يبنلا لسصوأا ،كلذ دعب
ةلاسسرلا تحجنو سسانلا ىلإا ةلاسسرلا
اولّلذـتو ىوـنـيـن لـهأا باـت .اـيـحور
َلِبَقو ،اوـّلـسصو اوـماـسصو ّبرـلا ماـمأا
.ةنيدــملا كلهـُي مـلو مـهـتـبوـت ّبرـلا
،تطــــقسس دق هتملك ّنأا يبنلا ىأار
ناك .ظاـتـغاـف ةـنـيدمـلا كلـهـت مـلو
مل يذلا هئايربك ىلع ًيلد هظيغ
نكت مل اذه ّلك يف .هنم سصّلختي
.هللا ةـئيسشمل ًةقفاوم نانوي ةئيسشم
َبتاع لب ،اذهــــب ناـنوـي ِفـتـكـي مـل
ىلإا ّقحلا ّنأا ّنظو ،هتاذ رّربو هللا

ّسضغنـف نآا اـمأا .اـهـهـجو
سشوــحوــلا نــع رـــظـــنـــلا
راـــكـــفأا يأا ،ةثــــكــــلا
قز يـــتـــلا ةـــئـــيدرــــلا
بقارــن اــنــنإا .اــنــسسوــفــن
ةديدسش ةـبـقارـم سشوـحوــلا

نـكاـمأا  اـهـسسبــحــنــف
،سساـــنـــلا نـــم ةـــيـــلاا

لسسسسلاب اهايإا نـيدـّيـقـم
يتلا سسفنلا امأا .دافسصأاو
ىروــسشلا سسل يــــــــــــه
رادو كــلا رــــــــــــــــسصقو
اـهـيـلإا لـخدتـف ةــموــكا
اهتاوسصأا ةـعـفار سشوـحوـلا

لقعلا برقب اهـجـيـجـسضو
سشرـــــع برـقــــــب ،هـــسسفـن
مدع جتني اذه نم     .كلا
بارــطــسضاو ماــــظتــنا
قاـمــعأا  ناــك اــمــنــيأا
هبسشتف ،اهـجراـخو سسفـنـلا

اهيلع مجه ةنيدم ذئـنـيـح
اذكـه .اـهوـلـخدو ةرـبالا
رويطلاب لحي ام انب لحي
ىعفأا لخدت ذإا ةغسصلا
اهيلع وتسستل اـهـسشاـسشعأا

ةنـيزا اـهـتاوـسصأا عـفف
 ةروعذم ةـفـئاـخ طـتو
نـم وـجـنـت فـيــك مــلــعــت
.رطا

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

اي هآا> :لاقو هللا ىلإا ىّلسص .هبناج
دعب ُتنك ذإا يمك اذه سسيلأا ،بر
برهلا ىلإا ُترداب كلذل ؟يسضرأا يف
ٌهـلإا كنأا ُتمـلـع يـّنأ ،سشيـسشرـت ىــلإا
ريـثكو بسضغلا ءيطب ٌميحرو ٌفوؤور
:4 نوي) <ّرسشلا ىلع مدانو ةمحرلا

عيمجل هتّوبأا هل رهظأا هللا نأا ّإا .(2
،ةدودلاو ةنيطقيلا لَثَم ربع سسانلا

عجرو باتو هتئيطخ نانوي مهفف
.هّبر ىلإا

امنـيـح ناــسسنإا وـه ٌبيـجـع
،قحلا باـسسح ىـلـع هـسسفـن لـماـجـي
امهم أاـطـخـلاـب فارـتـعا سضفرـيو
دــقــل .ةــحــسضاو هؤواـــطـــخأا تناـــك
نانوي يبنلا ةّسصق يف هللا مدختسسا
ريغ هـتاـقوـلـخـم نـم ةـلـثـمأا ةـعـبرأا
،ةبعسص ّماهمب تفّلُك يـتـلا ةـلـقاـعـلا

نود نمو هجو لمكأا ىلع اهتّمتأاو
،ةنيطقيلاو ،توحلاو ،رحبلا :سشاقن
نانوي يـبـنـلا هـلـلا ىـطـعأا .ةدودلاو
ريـغ تاـنـئاـكـلا كلـت ّلـك نـم اـًسسرد
اًذيفـنـت رـثـكأا تناـك يـتـلا ةـلـقاـعـلا
هللاو ،ميظعلا يبنلا اذه نم هتئيسشمل
ىـلإا هادــه لـب كلـهـيـل هــكرــتــي مــل

.هقيرط
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يعار ةدايسسلا بحاسص ةكربب
مت ،سسايلا تيلوبورـتـمـلا ةـيـسشرـبأا
كوبسسياف عقوم ىلع ةحفسص ءاسشنإا
ىلع عطإا اهلخ نـم مـكـنـكـمـي
كلذو ،اهتاطاسشنو ةيـسشرـبأا راـبـخأا
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