
ةلاشسرلا ــــــــــــــــــ
(11-6 :9 روك٢)

ُعرزـي نـَم نإأ ُةوـخإأ اــي
ًاـضضيأأ ًاـحـيـحـضشف ًاـحـيـحـضش
ضصحـــــي ُعرزــــي نـــــَمو ُدـــــُ
ًاضضيأأ ِتاكلابف ِتاكلاب
ىون امك ٍدحأو لك *دُضصحي

 هبلق  وأأ ٍسسائتبأ نع
بحـُي َهـلـلأ نإاـف .رأرــطــضضأ
ٌرِداق ُهللأو *للهتأ يطعُأ
ىتح ٍةمعِن لك مكديزي نأأ
لك ٍةـياـفـِك لـك مـكـل َنوـكـت

أودأدزتف ٍءيضش لُك ٍ ح
 لـك امـك *حـلاـضص ٍلـمـع

ىــــطــــعأأ َددب ُهــــنإأ بتـــــُك
إأ ُمودي ُهرــِبــف َكاــضسأ
َعرأزـلأ ُقُزرـي يذــلأو *دبأأ
مكُقُزري ِتوقلل ًأزبُخو ًاعرز
َللِغ ُديزيو ُُهرـّثكُيو مكَعرز
لك  َنوُنـغـتـضستـف *مـكرـِب
ٍسصـِلاـخ ٍءاـخـضس لـُكـل ٍءيـضش
.هلل ًأركُضش ُئِضشنُي

ةاشصلا ةيبلا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تايـطـعأ نـم ديدعـلأ دكؤوـت

اننأأ ةيعامتجأ انتائيب  ةدئاضسلأ
اــًنزو مــيــقــي  رــضصع  سشيــعـــن
رهضسلأو يحورلأ ظقيتلأ لثم لئاضضفل

سسفنـلأ نوـضصو سسأوأ ظـفـح ىـلـع
دعـت  اـنــتاــعــمــت .لــلزــلأ نــم
مـيـقـل ةـيـحورـلأ داـعـبأأ سسضسحــتــت
لاــــــــمـــاـــك
نفلأو ةعيبـطـلأو
دــقو ...دــضســأو
نولـّلأ بهذـي
نويعاــمــتــجأ
تافاقثلأ نأأ أ
 ةرــــضصاــــعأ
اـــًناـــكــــم كت
 ناإلــــــــــل

ةراضضح .انتايح
وـــعدت موــــيــــلأ
ءانغتضسلل ليبضسلأ هل دّهو ناضسنإأ

يـفـتـكـيـل ،يـحورو يـنـيد وـه اـّمـع
حاتف ،هدوجول ةيـنآأ تاـياـغـلاـب
ةيرضشب تأزاإأ نم هقّقحي ام إأ

نأأ غ .ةبـــك مأأ تناـــك ةغــــضص
اـنـناـضسنإأ نأأ ًاـقدضص كأأ ةـقـيـقأ
تافضسلـفـلاـب عّرذـتـي اإأ ،رـضصاـعأ
 هقافخإأ رّيل ،اهأوضسو ةثيدأ
.اهضشيعو ةيحورلأ قـئاـقأ هاـنـتـكأ
ضضوـع اـنـنإأ انـتأوذ هـجأوـن نأأ نـع اـً
قـلــخ إأ لــي قدضصو ةــناــضصرــب
فورـظــلأ ىــلــع ةــيــنــبأ رأذــعأأ

لوقنل ،ديقعتلأ ةديدضشلأ تايطعأو
ةـضسيـنـكـلـل ةـيـحورـلأ مـيـلاـعـتــلأ نإأ

اهل ةلضص  عقأولأ نع ًةديعب تحضضأأ
نأأ ديب .هتاعّلطتو رضصاعأ ناضسناب
غ رهظت مضضلل ةهيزنلأ ةبضساأ

بثك نع ققحتن ح ،فضشكني ام .أذه
مويلأ ناضسنأ نأأ ،ةلكضشأ عقأو نم
ةيحيضسأ ميقلأ أ ةجاأ ّسسمأاب وه
لب عأأ ليبضسلأ يه يتلأ ةيحورلأ
ءأورإأو هتؤواضست نع ةباجإلل دحوأأ

 .هضشطع
اعيو ،أذـه

نوــــــقــهأرــأ
 باـــبـــضشلأو
نــم اــنـــماـــيأأ

تاــــــــبوــعــضص
ح رــّثـــعـــتو
رـمأأ قـّلـعــتــي

ةــــهـــــجأوــــ
تاـــــيدــحــتــلأ
ةـــــّيــــقلــخأأ

جذاــــــمـــنـــلأو
نوـبـعـضصتـضسي .عـمــتأ  ةدئاــضسلأ
وأأ ةـيـحورـلأ مــيــهاــفاــب كضسمــتــلأ
نع اهنوثري يتلأ ةيماضسلأ ةيناضسنإأ
اهتيكيمانيد موقت تائـيـب  مـهـلـهأأ

ةيمقرلأ ايجولونكتلأو كلهتضسأ ىلع
ةيبابـضضو مـيـقـلأ ةـيـبـضسنو ،ةـعـيرـضسلأ

إأ مـهـنـم ديدعـلأ هـجـتـي .اــهاــعــم
أ نــم ررــحــتــلأ ةــلواتاــمــّلــضس

يكل ،ةقباـضسلأ لاـيـجأأ نـع ةـثوروأ
 ةدئاـضسلأ تاـعزـنـلأ عـم أوـهاـمـتــي
ودبي .ةثيدأ تاعمـتأو تاـئـيـبـلأ
دقـــلأ نـــم أًخ ديدج لـــك مــــهــــل
نــم ثــك  ،نودقــفــيـــف ،ثوروأ
امع ليضصأأ وه ام زيي سسح ،نايحأأ
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عباشسلا رـَحـَشسلا ليإا



 أإع لـــي هوـــجوـــلأ ءاـــقـــل
 ققحتـي يذـلأ بوـلـقـلأ حاـتـفـنأو
.ةضسدقأ رأرضسأأو يهلإأ سسأدقلأ

يئأرلأ سسويفروب سسيدقلأ مّلعي
يتأات  ةلعافلأ ةاضصلأ ةيبلأ نأأ
ىـلـع موـقـت ح إأ وـجرأ رـمـثــلأ

اـتـلاـبو ،ةلـضصلأو ةـبوـتــلأ ةخ
نأأ ديرـت تنـك نإأ .ةاــضصلأ ةودقــلأ
ةماقتضسأو لأ ىلع كءانبأأ ئضشنت
،كضسفنب أأدبت نأأ كل دب  ،هللأ ةبو
ةبوتلاب َتيّقنت نإأ كنأ .كتبوتب يأأ

هللأ ةمعن كلوح ن لقنت ةلضصلأو
تضسيل ةيبلاف .ةيوامضسلأ هاياطعو
لاثم يه ام رأدق اًنيقلتو اًظعو
حورلأ ةمعنل روضضحو ،حلاضص يحور
ىقبي دقو .يّبرأ بلق  سسدقلأ

و جعزي  أًرفخ اًتماضص حورلأ أذه
هتمضص  هـنـكـل ،خـّبوـي و خرـضصي
بأّذأ ءفدلأ حنو يّزعيو ني
حورـلأ ةوـق .سسوــفــنــلأ  رــّثؤوأو
يبرأ بلق  رضض ح سسدقلأ

ثأاتلأ ىلع ةردقلأ هحن يغتلأو.
انئانـبأأ بوـلـق  تحـنـي ٍذـئـتـعاـضس

 اًتابثو ًةـفرـعـمو اـًبدأأو اـًحلـضص
حيضسأ سصخضشب أراح اًقّلعتو ةّبأ
مهبولق نيو هيلإأ اندوأأ ّدضشي يذلأ

.ح لك  مهضسوفنو
وه ًأذإأ ةاضصلأ ةيبلأ سساضسأأ

،ةحتفنم ،ةميلضس ،ةّيضسنك ةئيب داجيإأ
عم ةمجضسنمو ،اهضسفن عم ةحاترم
يوـبلأ وأ .ةـيـحـيـضسأ اـهـمـيــق
وه ةيحورلأ ةيفافـضشلأ ىـلـع مـئاـقـلأ
.يحيضسم يوبرت لمع لكل سساضسأأ

ةـضسردأو لزـنأ  نـمأاـتـي أذـهو
ةلـضصلأ ةخ للـخ نـم ةـيــعرــلأو
نـم راـثـكإأ  ةرـفأ ةــيــقــيــقأ
.ءاـضضوـضضلأو ةـيــنــيدلأ تأراــعــضشلأ
إأ  يح ءام إأ ةجاحب انؤوانبأأ

.جيجضضو تافاته
اًضضيأأ يه ةيوبلأ جهانأ اًعبط

 أ ةياغمأات ىلع دعاضست .ةيمهأ
رطأأ عم يـباـجـيإأ يوـبلأ خاـنأ

ليإلا ــــــــــــــــ
 (61-11 :7 اقول)

 ناك نامزلأ كلذ
ٍةنيدم إأ ًاقلـطـنـم ُعوـضسي
نوثك ناكو نيان اهُمضسأ

ٌفغ ٌعمجو هِذـيـملـت نـم
َبُرق املف *هعم قلطنم
ٌتيَم أذإأ ِةنيدأ ِباب نم

ٌديـحو ٌنــبأ وــهو ٌلوــم
ناكو ًةـلـمرأأ تناـكو هـِمُأ
نـم ٌثــك ٌعــمــج اــهــعــم
برلأ اهآأر امـلـف *ةـنـيدأ

ناهل َلاقو اهيلع َن 
َسشعنلأ َسسو اندو *يكبت
َلاقف .(نوـلـماأ َفـقوـف)
*ْمُق ُلوقأأ َكل باضشلأ اهيأأ

ُملكتي أأدبو ُتيأ ىوتضساف
َذـخأاـف *هـمأأ إأ ُهــَمــلــضسف
َهللأ أودو ٌفوخ َعيمأ

يبن انيف ماق دقل َلئاق
.ُهبعضش ُهللأ َدَقتفأو ٌميظع

لمأات ـــــــــــــ
تاكلاب عرزي نَم>

ًاــضضــيأأ تاــــكــلاــبــــــف
.<...دضصحي

،يتوخإأ اي لمعنضس أذام
ريخلأ نـع ىـلـخـتـنـضس لـه
انظفحيلف ؟ةبحملأ كرتنو

ييحي ام رايتخأ ةيناكمإأو ،فئأز وه
ام  هركفو هـبـلـق يذـغـيو ناـضسنإأ
 .ةعيرضسلأ ةفطاعلأو علأ عبضشي

انضضعب بعضصتضسي يذلأ لأؤوضسلأ
انءانبأأ ئضشنن فيك وه هنع ةباجإأ

حوضضوب تايدحتلأ هذه يّطخت ىلع
ثيحب مهنّضصحن نأأ انل فيك ؟تابثو
 ًةيفافضشو ًةبلضصو ًةعانم نونتقي
يتلأ ةفراأ تأرايتلأ مامأأ ةيؤورلأ

؟مهب طي 
ىلع ٌةاقلم ٌةميضسج ٌةيلوؤوضسم هذه

 عاـب هـل نـم لـكو لـهأأ ِقــتاــع
.ةينيدلأ ةيبلأ
جرخ دق ُعرأزلأ أذوه> :ليإأ مّلعي
ٌسضعب َطقضس ُعرزي وه اميفو ،َعرزيل

.هتلكأأو ُرويطلأ ِتءاجف ،ِقيرطلأ ىلع
،ِةرجحُأ ِنكامأأ ىلع ُرخآأ طقضسو

َتبنف ،ٌةثك ٌةبرت هل نكت  ثيح
نكلو .ٍسضرأأ ُقمُع هل نكي  ذإأ ًاح
حأ ُسسمـــضشلأ ِتقرـــضشأأ اذإأو ،َق 
ىلع ُرخآأ طقضسو .فج ٌلضصأأ هل نكي
َطقضسو .ُهقَنـَخو ُكوضشلأ َعلطف ،ِكوضشلأ
ىـطـعأاـف ِةدـيأ ِسضرأأ ىـلــع ُرــخآأ
ُرخآأو َتضس ُرخآأو ًةئم ٌسضعب ،ًأرمث
 .(8 -3 :31 ىتم) <َثلث

بوـلـق يـه ةــعورزأ سضرأأ
نأ نووــعدم نــحــنو ،اــنـــئاـــنـــبأأ
رـمـثـلاـب يـتأاـت يـكـل اـهـحـلـضصتــضسن
ٍراهزأأ َةقيدح اهنم لعجنف ،وجرأ

،ةرمثم ٍةفرأو راجضشأأ ناتضسب وأأ ًةرطع
 نأأ انيلع .قيـّلـعـلأو كوـضشلـل ًلـقـح
ثيحب ةديدأ لايجأأ سسأوح بّردن
يهلإأ دضصقلأ ىرت ًةرّين اًنيع ذختت

 ءيضش لك. 
ةيبرت :ةضسينكلأ هيلإأ عّلطتت ام أذه

ةبأ ىـلـع ناـضسنإأ ئـضشنـت ةـّيوـضس
إأ عّلـطـتـت .ةواـقـنـلأو ةـيـحـضضتـلأو
ةيوبرت ةفضسلفو ةـيـمـيـلـعـت ةـبراـقـم
ةعانق لقضصل ليبضسلأ ده ةيلومضش
ىلع حاتفنأ إأ هتجاحب ناضسنإأ
هـيـخأأ ىـلـعو سسدقـلأ حورـلأ ةـمــعــن
هرّذو هتيوه قيق إأو ناضسنإأ



هذــه نــم دبأأ ىــلإأ هــلـــلأ
لك ىلإأ عرضسنلف لب .ةبكنلأ

ةرـيـغ لـكـب حـلاــضص لــمــع
،هضسفن هـلـلأ نأ .ةـضساـمـحو
.هلامعأاب ّرُضس ،نوـكـلأ دـّيـضس
دـّطو ةـقـلــطــمــلأ هــتردقــب
ريـغ هـتـمـكـحـبو تأوـمـضسلأ
نيب لضصفو .اهنّيز ةَكَردملأ
،هب ةطيحملأ هايملأو سسبيلأ

سساضسأأ ىـلـع سضرأأ ىـنـبو
،عزـعزـتــي  يذــلأ هــتدأرإأ
اهنكـضست يـتـلأ تاـنأوـيـحـلأ
رحبلأ عنضص ،تدجُو هرمأاب
مث ،هيف ةيحـلأ تاـنـئاـكـلأو
هـتردقـب ًأدودح اـهـل عــضضو
نم لمع مظعأاب ماق ًأريخأأو
هنأ ،هب ةرـيدجـلأ لاـمـعأأ

يأأ ،هُتردق هيف ىّلجتت لمع
هــيديــب ناـــضسنإأ عـــنـــضص

ىلع نيترهاطلأ نيتضسّدقملأ
ام عقأولأ يف أذهو .هتروضص
عـنــضصنــل> :برــلأ هــلوــقــي
اـنـتروــضص ىــلــع ناــضسنإأ

.انلاثمك
رأربأأ عيمج نأ ظحلنل

هللأ نأو ،ّربلأ لامعأاب أوّلحت
.ًأرورضسم اهب ىـّلـحـت هـضسفـن
،انجذومن وه أذه نأ امبو
ناــعذأ ىــلإأ عرـــضسنـــلـــف
ّربلأ لامعأأ لمعنلو هتدأرإ
.ةّوق نم انيتوأأ ام لكب

حلاضصلأ لماعلأ لاني
نـكـلو ،هـلـمـع زـبـخ ةـقـثــب
أأرجتي  ،نلضسكلأ لـماـعـلأ

.هدّيضس وحن هينيع عفر ىلع

نويدوتضسلأ ريدب هرمع نم نيرضشعلأ
ريد ىلإأ لقتنأ مث ،ةينيطنطضسقلأ يف
مـيـضس .رـقـتـضسأ ثيـح اـماـم سسيدقــلأ

دعب ريدلل ًاضسيئرو089 ماع ًانهاك
.ريدلأ سسيئر داقر نم ةزيجو ةرتف
رـيدلأ حلـضصإأ ىـلــع سسيدقــلأ بكــنأ

ديـيـضشت داـعأاـف ،هـناـبــهر ةــياــعرو
طابضضنإأ عجرأأو ةمدهمـلأ ةـيـنـبأأ
ددعل ًايحور ًابأأ راضص امك ،ينابهرلأ

،ريدلأ جراخ سصاـخـضشأأ نـم رـيـبـك
.ةراح ًةيحور ًةايح ًاضشئاع

نم ًأريـبـك ًأددع اـنـضسيدق عـضضو
ةـضسيـنـكـلأ تنـغأأ يـتـلأ تاـفــلؤوــمــلأ

رهتـضشأ اـمـك ،ةـيـناـبـهرـلأ ةاـيـحـلأو
يف برلاب دقر .هتأءوبنو هبئاجعب
عوقو ببضسب نكل ،٢٢01 رأذآأ٢1
،ةرتفلأ هذه يف ًامئأد ريبكلأ موضصلأ
نيرضشت٢1 ىلإأ هديع ةضسينكلأ تلقن
سسيدقـلأ بتــك .ماــع ّلــك نــم لوأأ
هنابهرل ةيميـلـعـت ظـعأوـم ناـعـمـضس
كلت يـف راـيدأأ ءاـضسؤور ةداـع ىـلـع
ةلاقم5٢٢ عـضضو اـمـك ،ةرــتــفــلأ

يكضسُنو  ةيتوهنم ًأددع لوانتت ة
يحورلأ ميلعتلأ يف ةيضسيئرلأ طاقنلأ

001) تاعومجم ثلث ىلإأ ةمضسقم
ةثلث ىلإأ ةفاضضإأ ،(001 -5٢ -

رـضشع ةـضسمــخو ةــيــتوــه ثاــحــبأأ
هيلأات ،هللأ ةنـياـعـم لوـح ةـيـقلـخأأ
ةيمهأأ ،لامكـلأو ىوـهلـلأ ،ناـضسنإأ
تاـقـم تءاـج .ةـيـضسنـكـلأ رأرــضسأأ
دضصقـب ثيدحــلأ ناــعــمــضس سسيدقــلأ
.هـلـلأ ةـنـياـعـم ىـلإأ ئراـقـلأ داــضشرإأ
ةاـيـحـلأ تاـقــمــلأ هذــه سضرــعــت
نأ ذإأ ةـيـضصخـضش ةرـبـخـك ةـيـحورــلأ
ىـلإأ ةـبـضسنـلاـب ةـيـحورـلأ ةـفرـعـمـلأ

ةنيعم سسورد ةليضصح تضسيل انضسيدق
ًايلات .ةضشاـعـم ةرـبـخ ةـجـيـتـن اـمـنإأ
ةمعنلأ بئاجـعـل دهاـضش وـه سسيدقـلأ
نع ةهزنملأ سسوفنلأ يف متت يتلأ

.بيع لك
يضسُن هميلعت نأأ ًًاتف ناك دقل

إأ ديدج نم هراكفأأ رهظت ملو ًاعيرضس
نييئودهلأ ءابآأ عم نورق ةثلث دعب

ميقلأ نم ةنفـحو ةـمـيـلـضسلأ مـّلـعـتـلأ
ةـيـمـيـلـعـتـلأ ياـعأو لـئاـضسوــلأو
رهضسننأأ إأ ةجاحب نحن .ةعجانلأ

ةـبـضساـنأ جـهاــنأ مأاــت ىــلــع
وأةـئـيـب مـهـل نوـضصن يــكــل اــند
لـقـضصتو سسوـفـنـلأ يـنـبـت ةـيوـبرــت
.تايضصخضشلأ

هنوضصي اـم نـمـثأأ وـه ناـضسنإأ
.ةضسينكلأ هيـلـع رـهـضست اـمو لـيإأ

اًجاهنم إأ قلخأأو ةديقعلأ امو
ةـبأ إأ ةـيـناـضسنإاـب ءاـقـترلــل
ةخو يـقـيـقأ ناإأو ةـيـقـنــلأ
بلقلأ ملضسو نيرخآأ ىلع حاتفنأ

اًعم لمعن نأأ نووعدم نحن .سسفنلأو
ةمعنب مهحرفو انئانبأأ خ لجأأ نم
حرـفـلأو يـلـخأدلأ ملــضسلأو ناإأ
هللأ نم اياطع يـه يـتـلأ يـقـيـقأ
.ةاضصلأةيبلأ ناضسنإأ اهفّقلتي

ناعمشس سسيدقلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثيدحلا يتوهلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

بقل ةضسدقملأ ةضسينـكـلأ تحـنـم
<طقف اهئابآأ نـم ةـثلـثـل <يـتوـه
يـفو هـلـل مـهـتـنـياـعـم يـف أوـعــمــل

ءابآأ ءؤوه .هعم ةضشاعملأ مهتربخ
،يليجنإأ انحوي سسيدقلأ مه ةثلثلأ
يذلأو هّبحي عوضسي ناك يذلأ ذيملتلأ
سسيدقلأ ؛ءاضشعلأ يف هردضص ىلع أاكتأ

يذلأ (4 ق)  يزنيزنلأ سسويروغيرغ
ثوـلاـثـلأ رـضس ةـيـقــن حورــب نــياــع
فضصو يف ةغلبلأ يف ًاعدبمسسودقلأ

.يهلإأ رونلأ ةنياعم يفو رضسلأ أذه
يتوهللأ ناعمضس سسيدقلأ وه مهثلاث
سسدقلأ حورلأ رون يف سصاغ يذلأ
لك نإأ ذإأ ةقحلأ ةيحـيـضسمـلـل دهـضشيـل
ةضسدقملأ ةرانتضسإأ ىلإأ وعدم يحيضسم
.هلل ًانبأ ريضصي نأأ ىلإأ ٌوعدم وه امك

ةدلـب يـف ناـعـمـضس سسيدقـلأ دلُو
ةياهن ىرغـضصلأ اـيـضسآأ يـف ةـيـطلـغ
ةايحلأ هرغضص ذنم بحأأ .949 ماعلأ
يـف وـهو قـحـتـلاـف ،ةــيــناــبــهرــلأ



سساـماـب سسوـيروـغـيرـغ سسيدقـلأو
سسيدقــــلأ عـــــمو ،(99٢1-9531)
-7471) يـضسوـثآأ سسوـمـيدوـقـيــن
يف هتاقم ىدحإأ رضشن يذلأ (7081
هاـعد نـم لوأأ وـهو ،اـيـلاـكوـلـيـفـلأ
لوـضسرـلأ دعـب <ثلاـثـلأ يـتوـهلــلأ>
سسيدقــلأو يــلــيــجـــنإأ اـــنـــحوـــي
.يزنيزنلأ سسويروغيرغ

ٌبيرق هللأ نأأ ناعمضس سسيدقلأ ملعي
،نـهذـلأ رـيـنــي حــيــضسمــلأ رــكذ نأأو
ردق كرتضشيف ،ملاـعـلأ نـع هـلـضصفـيو
نإأ .يتآأ رهدلاب نآأ ذنمو ناكمإأ

اهقيبطتو ةيهلإأ اياضصولأ ةضسرامم
هللأ فوخ نم يقتري نمؤوملأ لعجت
،ثولاثلل ًانكضسم حبضصيف ،هتّبحم ىلإأ

ىوضس ةّبحمـلأ هذـه نوـكـت  ٍذـئدنـع
نإاف> :لوقي أذهل ،مظعأأ قوضشل ةيأدب
كرتت دوعت  ةيهلإأ ةرضضحلأ كلت
،اهب معني نَمل ةدحأو ٍةحأر ةظحل
هـمـهـتـلـت ًأراـن نأاـكو ،هـعـفدت اـمـنإأ

ةهولأأ ىلإأ ٍقوضش بهل وحن ،هينفتو
 .<مأودلأ ىلع ًامأدتحأ دأدزي

سسيدقلأ ددضشي ،ةياغلأ هذه غولبل
حرط ىلع ثيدحلأ يتوهللأ ناعمضس
نـم> نأ ،ةـيـضضرأأ تاـماـمــتــهإأ
درجت لب ىنغ لكو ءيضش لك ىردزأ

ينيع رّرـحـي مـل هـنـكـل ،ءأوـهأأ نـم
ةيداـمـلأ تاـماـمـتـهإأ نـم سسفـنـلأ

ًاموي نياعي نـل ،ةرـيرـضشلأ راـكـفأأو
عوـضسي وـه يذـلأ ،يـلــقــعــلأ روــنــلأ
ىلع بجي مث .<انهلإأو انبر حيضسملأ
ليبضس يف توملل بهأاتي نأأ نمؤوملأ

ًلمتحم ،هـب ًاـبـح حـيـضسمـلأ اـياـضصو
ٍبلاط ريغ ،ءاقضشو ٍةنحم لك ٍربضصب
هتأذ ًامّلضسم امنإأ ةضصاخـلأ هـتـئـيـضشم
ىري يحور بأأ ىلإأو ،هللأ ةئيضشم ىلإأ
هللأ مضسأ ًأركأذ ،هللخ نم حيضسملأ

.عاطقنأ نود نم
نأأ انيلع هنأأ ًاضضيأأ انضسيدق ملع

ًاضصخضش نيـنـمؤوـمـلأ عـيـمـج رـبـتـعـن

ىلإأ عرضسن نأأ بجي هيلعو
هللأ نم نأ ،رـيـخـلأ لـمـع
قبضس دقف .ءيضش لك يتأاي
دّيضسلأ أذوه> :كلذب انرذنأأو
،هـعـم هؤوأزـج أذوـه ،برــلأ
لثم ناـضسنإأ لـك ىـلـع ّدرـي
؛01 :04 ايـعـضشأ) ،هـلـمـع
انثحي هنأ .(٢1 :4٢ لاثمأأ

لك نم هب نمؤون نأأ ىلع
نيلطاع ثكمن ّأأو ،انبولق
نيثرتكم ريغ وأأ لمعلأ نع
عضضنل .حلاضص لمع لك ءأزإأ

،اـنــتــقــثو اــندجــم هــيــف
ربتعنلو ،هتدأرإ عضضخنلو
نيلثاملأ ةـكـئلـمـلأ فوـلأأ
.هـتدأرإأ أوـّمـتــُيــل هــماــمأأ
تأوبر نأ> :بتاكلأ لوقيو
،همامأأ نوفقي أوناك ٍتأوبر
أوـــناــــك فوــــلأأ فوــــلأأو
:نوـخرــضصيو هــنوــمدخــي
،سسودــق ،سسودــق ،سسودـــق
ةقـيـلـخـلأ توؤواـبـضصلأ بر
<هدجم نم ةءولـمـم اـهـلـك
:7 لاـيــنأد ،3 :6 ايعـضشأ)

(11 :5 ،8 :4 اــيؤور ،01
دـــــقو ،ًاــــضضيأأ نــــحـــــنو

روعــــضشلأ ةدحو اـنـتـعـمـج
خرــــضصن ،دحأو دضسج يــــف
لــبو دحأو مــفــب هوـــحـــن
انـل نوـكـي يـكـل ،عاـطـقـنأ
هديـــعأوـــم يــــف بيــــضصن
     .ةديجملأ ةميظعلأ

يمورلا سسميلقإا سسيدقلا

انتايـح لذـبـل ًاـمود دعـتـضسنو ًأدحأو
يف ددضش امك .بيرقلأ ليبضس يف حرفب
قلطي هدحو مدنلأ نأأ ىلع هميلاعت
أذه نرتقي نأأ طرضش عومدلأ عيباني
حرفلأ ىلإأ لضصيـل عـضضأوـتـلاـب مدنـلأ
مدنـلأ ىـقـبـي> :بلـقـلأ يـف يـحورـلأ
حرف هيليو عضضأوتلأ وه هلل يضضرُملأ

عـضضأوـتـلأو .ناـفـضصوـي  حاـيـترأو
سصلخلاب ءاجرلأ دلي هلل يضضرُملأ

نألوأأ اـنـضسفـنأأ بضسحـن اـم ردقــب هــ
ومني ،سسفـنـلأ مـيـمـضص نـم ةأاـطـخـلأ
ءأرج نم رهزيو بلقلأ يف ءاجرلأ
اـــنـــل نـــمــــضضي يذــــلأ عاــــضضتإأ
 .<سصلخلأ

 بلقلأ ةواقن نإأ ،انضسيدق بضسحب
لـك لـب ةدحأو ةـلـيـضضف اـهـقــقــحــت
هذه تناك نإأو ،ةعمتجم لئاضضفلأ
حورـلأ ةـمـعـن نود نـم لــئاــضضفــلأ
،ةنياعملأو ةـفرـعـمـلأ ءلـمو سسدقـلأ
،فقضس نود نم ًاتـيـب هـبـضشت حـبـضصت
عطق ةرورضضو ةيمهأأ ًامئأد نيكردم
انيف هللأ ةئيضشم للـحإأو اـنـتـئـيـضشم
،أذه ققحن نأأ دعـب .هءاـنـبأأ رـيـضصنـل
لوحتيـضس> :ناـعـمـضس سسيدقـلأ لوـقـي
حرـف ىـلإأ اـنـبـلـق يـف يذـلأ بأذـعـلأ

سسأوحلـل قـفدتـي ًاـعوـبـنـي بلـقـنـيو
نـهذـلـلو بضضنـي  ٍرـهـنـك ًاــعوــمد
،فـضصوـت  ًةـقرو ًةولـحو ًاــملــضس
اياضصو مامتإأ يف ًةيرحو ًةوق ًاضضيأأو
.<ٍقئاع نود نم هللأ

رون نياعن نأأ هلإأ برلأ انلهأأ
يلزأأ هدجـم يـف نـكـضسنـل هـئاـيـضض
ةّدَعملأ ةيهلإأ تأريخـلاـب عـتـمـتـنو
هـتوـكـلـم يــف مــهراــتــخأ نــيذــلــل
رابلأ سسيدقـلأ تاـعاـفـضشب يواـمـضسلأ
 .نيمآأ ،ديدجلأ يتوهللأ ناعمضس

ةرـششنـلا ىـلـع عــطإلاناكملاب
:تننإلا ةحفشص ىلع اًيعوبشسأا
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