
ةلاصسرلا ــــــــــــــــ
(91-٨ :5 ضسضسفأا)
ٍدلوأاك اوكُلضسا ُةوخإا اي

وه ِحورلا َرمث نإاف *رونلل
 لــك ـضصرـبو ٍح قـحو*
يِضضرَم وــــه اـــم َنيرِبت

 اوكضشت لو *برلا ىدل
ِةَرِمثا ِغ ِةملظلا ِلامعأا
*اهيلع اوخبو ىرحألاب لب
اهنولعفي يتلا َلاعفألا نإاف
*ًاـضضيأا اـهُرـكذ حـبـقـي ارـِضس
ُنلعُي هيلع ُخبوُي ام لك نكل
ُنَلعُي ام لـك نإاـف *روـنـلاـب
ُلوقــــي كلذــلو *ٌروــــن وـــه
نم ْمُقو ُمِئانلا اهيأا ْظِقيتضسا
كــل َءيضضُيف ِتاوـــمألا ِــب
نأا ًاذإا اورــــُظناــف *حيضسا
لب ءهُجك ل ٍرذحب اوكُلضست
َتقولا َنيدــتفم *ءامــكُحــك
ل كلذلف *ٌةريرضش َمايألا نإاف
ام اومهفا لب َءايبغأا اونوكت
اورَكضست لو *برــلا ُةئيــضشم
ُةراعدلا اهيف يتـلا ِرـماـب
َملكم *حورلاب اوئلتما لب
َمازـ ًاـضضـعـب مــكــُضضعــب

ّيبنلا اينفصص ــــــــــــــــــــــــــــ
ثلاثلا  ةضسّدقا انتضسينك دّيعت

.اينفضص ّيبنلل لّوألا نوناك رهضش نم
راغضصلا رضشع ينثإلا ءايبنألا نم وه

مـهـتاءوـبـن ّنأل اًراـغــضص نوــّمــضســُي)
ءايـبـنألاـب ًةـنراـقـم مـجا ةغـضص

 .(ءايعضشإا لثم رابكلا
بلق ّيوبنلا ميلعتلا لّكضشي

.ضسّدقا باتكـلا
مــه ءاــيـــبـــنألا

لاـــــــجر نـــــــم
نـيذـــــــلا هـــــلـلا
هميــلعت اوـلـقــــن
إا هاــــــياضصوو
دئاــا بعــــضشلا

يذلا قيرطلا نع
،ّبرـلا هـل هـمـضسر
ىلع موقي يذلاو
ةـّبـــــو لدعـلا
بـــــــــــــــيرــــقلا

ةلمرألاو ميتيلاو بيرغلاب مامتهلاو
:ىرــخُأا ةــهــلآا عاــبــّتا مدع ىــلـــعو
ًلاث عنضصي يذلا ناضسنإلا نوعلم>
،ّبرلا ىدل اًضسجر اًكوبضسم وأا اًتوحنم
 هـــعـــضضيو ،ٍتاـــّحـــن يَدي َلمـــع
مْكـُح فرـحـُي نـم نوـعـلـم ...ءاـفا
:72 ثت) <ةلمرألاو ميتيلاو بيرغلا

مـتـحــلــضصأا نإا مــكــّنأل> ؛(91 ،51
نإا ،مـكـلاـمـعأاو مـكـقرــط اــًحــضصإا
،هبحاضصو ناضسنإلا ب ًلدع متيرجأا
مـيـتـيـلاو بيرـغــلا اوــمــلــظــت  نإا

 ايكز اًمد اوكفضست و ةلمرألاو
ةــــهــــلآا ءارو اوضست و عـــــضضوا
اذـه  مــكــنــكــضسُأا يــّنإاــف ،ىرــخُأا

ُتيــطــعأا يــتــلا ضضرألا  عـــضضوا
:7 رإا) <دبألا إاو لزألا نم مكئابآل
5-7).

نعإا هّنأاب ّيوبنلا ميلعتلا زّيمتي
هللا نع بعضشلا داـعـتـبا ببـضسب باـقـع
لجأا نم :ّبرلا لاق اذكه> :هاياضصوو
عجرأا ل ةعبرألاو ةثثلا اذوهي بونذ
و هللا ضسوماـن اوـضضفر مـهـّنأل ،هـنـع
مهبيذاكأا مهتّلضضأاو هضضئارف اوـظـفـحـي

راــــضس يــــتــــلا
،اهَءارو مهؤوابآا

اًراــن ُلـــضسرُأاـــف
اذوهــــــي ىلــــع
روضصق لــــكأاتف
اــــع) <ميلضشروأا

هّنكل .(4-5 :2
ىرخأا ةهج نم
اذإا ءاجر نعإا

نع بعضشلا داع
هـلـضض قـيرـط
قيرط  كلضسو

.مكهلإا لوقي يبعضش اوّزع ،اوّزع> :برلا
ّنأاب اـهوداـنو مـيـلـضشروأا بلـق اوـبـّيـط
َيفُع دق اهمثإا ّنإا .لمك دق اهداهج
َفعضض ّبرلا دي نم تلبق دق اهّنإا ،هنع
 .(2-1 :04 ضشإا) <اهاياطخ ّلك نع

طقف رخآلا نع ّيبن ميلعت فلتخي
 ا وأا فرـظـلااههجاوـي يـتـلا ةـلا

اهمدختـضسي يـتـلا ةنـلا و ،ّيـبـنـلا
ا هذــه ةــهــجاوةـئـيــطــخــف ؛ةــلا

ىّتح ءدبلا ذنـم اـهـضسفـن يـه ناـضسنإلا
ّيوـبـنـلا مـيـلـعـتـلا يـتأاــي كلذــل ،نآلا
.انلضض نم انظقويل

،اينفضص ةءوبنب قّلعتي ام  اّمأا
ىلع تاءوبنلا ىضسقأا نم تعُت اهّنإاف

7102 /94ددعلا

لوألا نوناك3 دحألا

اينفصص يبنلا راكذت

لوألا نحللا

عبارلا رـَحـَصسلا ليإا



نيدجاضسلاو ،ءامضسلادنحوطضسلاىلع
،موكل فلااو ّبرلاب فلاا

 نيذلاو ّبرلا ءارو نم نيّدتراو
نوكيو ...هنع اولأاضس لو ّبرلا اوبلطي

 بقاـعأا يـّنأا ّبرـلا ةـحـيــبذ موــي
عــيــمــجو كلا يــنــبو ءاـــضسؤورـــلا
كلذ و .اـًبـيرـغ اـًضساـبـل ضسبــلا
نم نوزفقي نيذلا ّلك بقاعأا مويلا

تيـب نوؤوـل نـيذـلا ةـبـتـعــلا قوــف
.(9-4 :1) <اضشغو اًملظ مهدّيضس

يتأاي ح ،ّبرلا موي نإاف كلذل
حرف موي نوكي نل ،هبعضش دقتفيل هللا
رظتني هللا بعـضش ناـك .ّبرـلا ءاـقـلـب
هــّنأا ّلإا ،ضصلا غراــفــب ّبرــلا موـــي
طـخـضسو باـقـع موـي إا لّوـحـتـيــضس
نل هـلـلا يـتأاـي ح .ماـتـقو مـظو
ظـفـحـي وأا هـمـضساـب وـعدي اًدحأا دجــي
اوـعـبـتو اوـغاز ّلــكــلا ذإا ،هاــياــضصو
،ّبرلا دّيضسلا ماّدق تكضسأا> :مهتاوهضش
ّدعأا ّبرلا ّنأل .بيرق ّبرلا موي ّنأل
 نوـكـيو .هـيّوـعدم ضسّدق ًةـحـيـبذ
ءاضسؤورلا بقاعأا يّنأا ّبرلا ةحيبذ موي
موي بيرق> ؛(٨ :1) <...كلا ينبو
.ادج ٌعـيرـضسو بيرـق ،مـيـظـعـلا ّبرـلا

ٍذـئـنـيـح خرـضصي ،ّبرـلا موــي توــضص
،طخـضس موـي موـيـلا كلذ .ارـم راـّبا
،رامدو بارخ موي ،ةّدضشو قيضض موي
باـحــضس موــي ،ماــتــقو مــظ موــي
ىـلـع فاـتـهو قوـب موـي ،باـبــضضو
فُرــضشلا ىــلـــعو ةـــنـــّضصا ندا
نوضشميف ،ضسانلا قياضضأاو .ةعـيـفرـلا

،برلا إا اوأاـطـخأا مـهـّنأل يـمـعـلاـك
مـهـمو بالاـك مـهـمد حـفـضسـُيــف
ضضف ل .ةــلِاــك مـهـبـهذ لو مــهــتــّ
بضضغ موـي  مـهذاـقـنإا عـيـطـتـضسي
ضضرألا لكؤوت هتغ رانب لب ،ّبرلا

ّلكل اًتغاب ًءانف عـنـضصي هـّنأل .اـهـّلـك
.(٨1-41 :1) <ضضرألا ناكضس

وعدي ،بيرق ّبرلا موي ّنأا ا
 عارــضسإلا إا بعـــضشلا يـــّبـــنـــلا
كاذ يتأاي نأا لبق ،ّبرلا إا عوجرلا
مهضسيو مهنع وفعي هللا ّلعل ،مويلا

 هطخضس موي: <يعمتجاو يعّم
لبق ،ةيحتضسا غ ةّمألا اهتّيأا اي

ٍةيـحور اغأاو َحــيباــضستو
يـــف َــلترــمو ــمنرــم
.برلل مكبولق

ليإلا ــــــــــــــــ
(34-53 :٨1 اقول)

 اميف نامزلا كلذ
احيرأا نم ِبرــقلاب ُعوــضسي
ىلع ًاضسِلاــج ىــمــعأا ناــك
املف *يطـعتـضسـي ِقــيرــطلا
َلأاضس ًازاـت َعـما َعـمـضس
َعوضسي نأاب خُأاف *اذه ام
خرضصف *ٌرـباـع يرـضصاـنـلا

َنـــبا ُعوـــضســي اـــي ًــئاــق
ُهَرـَجزــف*يـــنــمــحرا َدواد
دادزاف َتكضسيل نوـمدقـتا

َدواد َنــبا اــي ًاــخارــــــــُضص
ُعوضسي فقوـف *يــنــمــحرا

املف *ِهيــلإا مدقـــُي ْنأا َرمأاو
ُدــيرــت اذاــم هــلأاــضس َبُرــق
بر اي لاقف .كل َعنضصأا نأا
ُعوضسي هل لاقف *َرِضصبُأا نأا
*كضصلخ دق َكُناإا .ْرِضصْبَأا

ُهَعبتو َرَضصبأا لاــا يـــفو
ُعيمــجو .َهلـــلا ُدّجــ وهو
 .هللا اوحبضس اوأار ذإا ِبعضشلا

لمأات ـــــــــــ
ىهبأا امو ىخضسأا ام

اـــهــيأا ،برـــلا اــياــطــع
!ءابحألا

ةـثـث) اـهـمـجـح رـغـضص نـم مـغرـلا
تايآلا ذنم كلذ زيو (تاحاحضصإا
ناوـنـعـلا دعـب يـتأاـي .اـهــنــم وألا

نافوطلاب اـنرـّكذـي ٌنـعإا ةرـضشاـبـم
عزنأا اًعزن> :رضشبلا ّلك ىلع ىتأا يذلا
.ّبرلا لوقي ،ضضرألا هجو نع ّلكلا
رويط ُعزنأا .ناوياو َناضسنإلا عزنأا
عم رثاعاو رـحـبـلا كمـضسو ءاـمـضسلا
هـجو نـع ناـضسنإلا عـطـقأاو ،رارـضشألا
ّنإا .(3-2 :1) <ّبرلا لوقي ،ضضرألا
،رضشبلا ةئيطخ ناـك ناـفوـطـلا ببـضس
،ةــقــيــلا نــم ءزــج مــه نـــيذـــلا

ضضيأا اـهـنـع نوـلوؤوـضسمو دق اًيـلاـت ،اـً
،اًعم ةقيلاو رضشبلا نافوطلا لمضش
هـلـلا بعـضش ةـئـيـطــخ ّيدؤوــت اذــكــه
(ثلاــثـــلاو لّوألا ناـــحاـــحـــضصإلا)
(اثـلا حاـحـضصإلا) ألا ةـئـيـطـخو
.ةقيلا ّلك رامد إا

بعضش ىلع ةوضسقلا هذه اذا نكل
وؤوضسم ّنأا ودبي ؟هتنيدم ىلعو هللا
مـهـتـيــضشاــحو ءاــضسؤور نــم بعــضشلا

 ،اودا ،ةنهكو ءايبنأاو ةاضضقو
مــهّرــضشو مــهــّيــغ  ،ماــيألا كلـــت
اهيف اودوعي  ةجرد إا مهِملُظو
ل> مـهرـظـنـب هـّنأل ،هـلـلا نوـفاــخــي
ّنإا .(21 :1) <ءيــضسي لو نــضسحـــي
،هللا مضساـب مـك ةـمـكاا ةـئـيـهـلا

هذه اهتطـلـضس تلـمـعـتـضسا اـهـّنأا او
ةروضص تهّوضش دقف ،ملظلاو دادبتضسل
ةدّرمتملل ٌلـيو> :اذـه اـهـلـمـعـب هـلـلا
عمضست  ،ةرئاا ةنيدا ،ةضسجَنُا
لكّتت  ،بيدأاتلا لبقت  ،توضصلا

،اـهـهـلإا إا برـقـتـت  ،ّبرـلا ىــلــع
،ةرئاز ٌدوضسأا اـهـطـضسو  اـهؤواـضسؤور
اًئيضش نوقبي ل ٍءاضسم بائذ اهتاضضق
نورخافتم اهؤواـيـبـنأا ،حاـبـضصلا إا
،ضسدقلا اوضسّ اهتنهك ،تاردغ لهأا

.(4-1 :3) <ةعيرضشلا اوفلاخ
 لعفو ملظلا ىلع رمألا رضصتقي

ةداــبــع إا كلذ ىّدعــت لـــب ،رـــضشلا
:ةّيـنـثوـلا تاداـعـلا يـّنـبـتو ناـثوألا
ميلضشروأا ناكضس ّلك ىلع يدي ّدمأاو>
لعبلا ةّيقـب ناـكا اذـه نـم عـطـقأاو
نيدجاضسلاو ،ةنهكلا عم رامكلامضسا



،دولا يـــف ةاــيــا
قاو ،ّـلا  ءاــهبلاو

 اإلاو ،ةّيرـنا 
اياطعلا هذــه لك .ةقـــثلا

لوانتم  نآلا ذنـم يه
.انئاكذ

تاــا ًاذإا يــه اــم
؟هنورظتني نـيذلل ةّدعــا
،يـلزألا بآلا ،قـلاــا نإا
ةضسادـقلا يـّلــكلا ضسودــقلا

اهددع فرــعي يذــلا وــه
ًاذإا حفاـــكنلف .اــهءاــهبو
دادـــــع  حــبــضصن يــكل
نوكيف ،هنورظتني نـيذــلا
تاـا  بـيـضصـن اـنـل
 .ةدوعوا

إا لـــــيـــبضسلا اـــم
انــضسوــفــن طـــبرــب  ؟كلذ
ناـإلا طـباورـب هـلــلاــب
ءارو يـعـضسلاو ،ةـقـيـثوــلا

هـــــــــل قورـــــــــي اـــــــــم
ا ماــيــقلاو ،هــيضضرــيو
،ةضسودقلا هـــتدارإاو قفــتي
قـيرــط يــــــف رـــــيــضسلاو
لــك بــــــــــــّنــو ،قا

حوـــمـطو ءوــــضسو مـــلــظ
عادــخو ركمو ةبغاـضشمو
ءايكو ةمـــيو رّمذــتو
داـعتبلاو لطابو وـــهزو
قـــــلـغـــا باـــبــلا نــع
نــيذـــلا نأل .ءاــبرــغــلــل
هذــــه ىـلـــع نوـــمدــقــي
،هــــللا مـهـضضغـبـي روـمألا

بتـكـلا ةداـبإاو ضسئاـنـكــلا قــغإاــب
نم اًبك اًددع نجَضس امك ،ةضسّدقا
بيضصن ناك .نيرخآا ىفنو نمؤوا
داهطضضلا اذـه نـم ةـضسيـنـكـلا ةاـعر
نم ضسولوقـيـن ضسيّدقـلا ناـك .اًرـفاو
دقو ،اـضصلا ةاـعرـلا ءلؤوــه ب
نجـضسلا  روـطامإلا دوـنـج هـّجز
اـنـضسيّدق ناــك .ةّرا ملآلا هوــقاذأاو
حيضساب ابح ٍضصب كلذ ّلك لمتحي
ضسولوـقـيـن ضسيّدقـلا يـقـب .يداـفـلا

ضسيّدقـلا رـضصتـنا ىــّتــح اــًنوــجــضسم
ىلع (733-603) كلا طنطضسق
ماـع نوـجـضسلا باوـبأا حـتـفو هـئادعأا

،نـيـم موـضسرـم نـعإا دعــب313
،نيرفاظ حيضساب نوفعا جرخف
ىعل هتـّيـضشرـبأا إا اـنـضسيّدق داـعو
ىـلـع هدـّيـضس هـنـمـتـئا يذــلا بعــضشلا
داهطضضلا اذــه دعب ترهظ .هتياـعر
ةـغ بـبـضسـب ،يتلا ضسويرآا ةقطرـه
يـقب ،هميلاعتو ضسولوقين ضسيّدقلا

يذـــلا دــيحوــلا ةيـكـيـلام ّيضسرــك
 ثأاتيضســيّدــقلا لوــقــي امك اـهب رـــ
،ةّينيطنطضسقلا كريرطب ضسويدوـثـيـم
ضسيّدقـــــــــلا ةضس نّود نـــــــــَم لوأا
ماعلا اوح ةرضصتا ضسولوـقـيـن
04٨. لغلا هذه تإلا ىلع ةنا
ضسيّدقـلا ةـكراـضشم ءاـنـثأا  وـقـلا
عــما لاــمــعأا  ضسولوــقـــيـــن
ّدضض ضسمَحَت ثيح ،لوألا ّوكضسا
ةفاضضإا .ههجو ىلع همطلو ضسويرآا
ةقطارهلا ّدضض ةمضساا هفقاوم إا

رمدف ،ةينثولل ًاضسرضش ًاضضراعم ناك
ضسيرأا ةهلإلا دبعم اهنمو ،اهدباعم
حاورألا تجرخف،هتقطنمّيضسيئرلا
 .ضسيّدقلا هجو مامأا نم اًبره ةريرضشلا

مامتها نع ضصضصق ةّدع ىَورُت
ّنأا اهنم ،هبعضشب ضسولوقين ضسيّدقلا
مكحيل ىضشترا ضسويـثاـتـضسفأا مـكاا

.لتقـلاـب ءاـيرـبأا لاـجر ةـثـث ىـلـع
رضضح ،مكا ذيفنت تقو ناح امدنع
فاّيضسلا دي ّلضشو ناكا إا انضسيّدق

تفتلا ّمث ،لاـــجرلا اًقِلطُم ٍةزجع
ةــبوــتــلــل هــكّرـــحو مـــــــكاا إا

اذـــه دهـضش .هـتـــرــجــب فاعلاو

ع ةـفاــضصعــلاــك ،ءاــضضقــلا ةدلو
ومح مكـيـلـع يـتأاـي نأا لـبـق ،موـيـلا

مكيـلـع يـتأاـي نأا لـبـق ،ّبرـلا بضضغ
اـي ّبرـلا اوـبـلـطأا ،ّبرـلا طـخـضس موـي

اولعف نيذلا ضضرألا يـضسئاـب عـيـمـج
،عضضاوتلا اوبلطأا ،ّلا اوبلطأا ،ةمكح
<ّبرلا طخضس موي  نوضسُت مكّلعل
(2: 1-3).

مايألا هذه  انلاح ّنأا انتفلي
لاا نع اًثك فلتخت ل ةرضضاا
انه نم .اينفضص ّيبنلا اههجاو يتلا

ناّكضس تبطاخ يتلا هللا ةملك ّنإاف
كلـت  ّيـبـنـلا ناـضسل ىـلـع اذوـهــي
إا انوعدتو مويلا انبطاخت ،مايألا

،هاياضصو بضسحب كولضسلاو ّبرلا بلط
يتأاي ل ىّتح ،جاتاب مامتهلاو
لب ،اًطخضسو اًبضضغ ّبرلا موي انيلع
.رونو دو حرف موي نوكي

سسولوقين سسيدقلا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لّوألا نوناك رهضش ةيادب عم ،كي

.ةضسّدقا انتضسينك  دايعألا اوت
ءايبنأا راكذتل رـهـضشلا اذـه  دـّيـعـن
،رارــبأاو ةــنــهـــك ءاـــضسؤورو لـــضسرو
انهلإاو انّبر ديم ديـعـب اـهـجّوـتـنو
 دضساب حيضسا عوضسي انضصّلو
نوــناــك نــم نــيرــضشعــلاو ضسماا
دّيـعـن لوألا نوـناـك 6 .لّوألا
ضســـيــئر ضسولوــــــــقــيــن ضسيدقـلــل
دلُو . ّيبئاجعلا ةيكيلام ةفقاـضسأا
نرقلا رخاوأا  ضسولوقين ضسيدقلا
ةفيرـضش ةرـضسا نـم حـيـضسمـلـل ثلاـثـلا

.ةليضضفلاو ىوـقـتـلاو ىـنـغـلا ةثـك
عمتا٨13ــلا ءابآلا دحأا ناك
يذلا لّوألا ّوكضسا عمــــا يـف
ماـع ةـيـقـــيـن ةــــنـيدم  دقــــعــنا

523.
نمز  ،هجاوت ةضسينكلا تناك

اًديدضش اًداهطضضا ،ةـيـفـقـضسألا هـيـّلوـت
ضسونايـتـيـلـكوـيد روـطامإلا هـنـَضش
هلخنونمؤوا دبكتو ،(4٨2-503)

روطامإلا رمأا .تابيذعتلا فونضص



روطامإلا طاّبضض نم ةثث ثدا
ةّيمضسر ةّمهم إا مهقيرط  اوناك
إا اوداـــــع ـــح .ةيــجيرف يـــف
مــــهيــلع مـــكــح ،ةّيـــنيطنــطضســقلا
ببضسب تواب طنطضسق روطامإلا

.نـيدقاا دحأا نـم ةـبذاـك ةـياــضشو
 هودـهــضش اــم طاــّبــضضلا رـــكذـــت
اهفقضسأا  بـح ةّوــــق نــــم ةيكيلام
اوجني يكل هللا إا اولضصف ،هتلادعو
.فـقـضسألا اذـه ةـعاـفـضشب توا نــم
كلـت  ضسولوـقـيـن ضسيّدقـلا رــهــظ
هدّدهو طنطضسق روطامإل ةليللا
نإا هّدضض هللا إا هتضص لعجي نأاب

 ءاـــيرــــــبألا حارـــضس قــلــــــطــــــُي
مــهاــعدــتضسإا ،اًحاــبــضص .ةـــثثــلا
حو ،مهعم قيقحـتـلـل روـطامإلا
ضسيّدقلا ةعافضش اوبلط مـهـّنأاـب عـمـضس
قـلـطأا ،هـل رـهـظ يذـلا ضسولوـقــيــن
ةلاضسر مهعم لضسرأاو ًلاح مهحارضس
نأا لب هدّدهي ّلأا اـهـيـف اـًبـلاـط هـيـلإا
.اعلا مضس لجأا نم يّلضصي

نم ،ضسولوقين ضسيّدقلا رهظ دقل
فقضسألا لاثم ،ةفيرضشلا هتضس لخ

ٍةماقتضساب ّقا ةمـلـك عـطـقـي يذـلا
امك .وقلا ناإلا ىلـع هـظاـفـحـب
لاثم ىلـع اًاـضص اـًيـعار َناـبـتـضسا
ل مدخَيل ءاج يذلا مظعألا نهاكلا
.نيثك نع هضسفن لذـبـيـلو ،مدخـُيـل
هتمايضس لوح تاياورلا ىدحإا لوقت
كأل رهظ ّبرلا كم نإا ةيفقضسألا

 نوعــــمت مـــهو فقــــضسأا نـــم
يك ّلضصــــمو ـــمئاضص ةــضسينكلا
لـــجرلا راـــيـتـخا ّبرــــلا مـهـمـهـلـي
ىلــــع اًفقــضسأا هوــميـــقيل حــلاــضصلا

رهظ نَمِل ّبرلا كم لاق .ةيكيلام
لخدي نَم لّوأا نإا> :ملا  مهل
وه اتلا مويلا حابضص ةّيئاردتاكلا
امك .<ةبترلا هذهل هّللا هراتخا يذلا

 ضسولوقين ضسيّدقلل كا رهظ
اًركاب ريّدلا رداغي نأا هرمأاو ملا

 اًحابضص يّلضصيل ةنيدا لخديو
ام ضسيّدقلا لعف ا .اـهـتـّيـئاردتاـك

نـيذـلا طـــقـــــف ضســــيــلو
لـــــب ،اهيلـع نوــمدـــقـي
نوـــــــقــفاوــي نــــيذـــــلا

.ًاضضيأا اهيلع
:لوـــــــقـــي باـتـكـلاــف

ُهـلـلا لاـــــق رــيرــضشلــلو>
يضضئارفب ُثدحُت كل اـــم
ىــلــــع يدهــع ُلـــِمو
دـــــــق تــــنأاو .َكـــــِمـــــَف
َتيقبَأاو َبيدأاتلا َتْضضـَغبأا

َتيأار اذإا .َكَفـْلـَخ يـمـك
عـمو ُهـَتــــــْقـَفاو ًاـقِراـضس
َتقلطأا .َكُبيـــــضصن ِةاـنزلا

َكُناــــضسِلو رضشلاـــب َكَمـــَف
ُضسِلـــــ .اضشـــِغ ُعِــخي
ِنبل .َكيــخأا ىـــلع ُملكتت
هذه .ًةَرَثـــــعِم ُعَضضَت َكمُأا

َتننظ .تَكـــــَضسو َتْعَنَضص
فُضصَأاو َكُخبوُأا كُلثِم يّنأا

.َكينيع َماــــمأا َكاــياطخ
اــــهيأا اـــي اذـــه اومـــهفا
ــــــئل هـــللا َنوــــضسانلا
.َذِقـــنُم لو مــــــُكَضسِرَتــــفأا

دــج ِدمــــــا ُحــِباذ
ِهـيرُأا ُهــَقــيرــط ُموــَقُاو

:94 زـم) <ِِهـلــلا َضصــخ
61-32).

يمورلا سسميلقإا سسيدقلا

باــب إا لــضصوو كا هــب هرـــمأا
 ةفقاضسألا دحأا ناك ،ةّيئاردتاكلا
إا هـلــخدأاو هـب كضسمأاـف ،هراـظـتــنا
،ّقحتضسم> :اوداــنف ،ةفقاـــضسألا ةّيقب
.<ّقحتضسم ،ّقحتضسم

ديع ةمدخ  مّنرن ،ايجروتيل
ةمدقت ليتارـت ،ضسولوـقـيـن ضسيّدقـلا
نوكن نأا دعب ،ةيناثلا ةّرملل ديا

ًءادتبا ّيهلإلا ديعلل دقّتلاب انأادب دق
لوـضسرـلا ضسواردنأا ضسيّدقـلا ديـع نـم
03) ًلّوأا وــــعداو حيدـــا ّيلــــكلا
 ةضسينكلا عم مّنرن .(اثلا نيرضشت
اهتّيأا> :لئاـق اـنـضسيّدق ديـع بورـغ
انّنإا ...اهل ضسورــــع ل يــــتلا لوتبلا
اًرارضسأاو ةميظع بئارغ ِكيف دهاضشن
قبضســـنف ضضرألا ىلـــع ةّمات ةبيهر
ِضضرألا َنِمَف ،قـيـلـي اـم ِكل ئـّيـهـنو
نأا ءاـمـضسلا نــم ّدمــتــضسنو ،ةراــغا

او ،بكوكلاب دونم نوتأايضسوـ
اونياعيل اهبراغم إا ضضرألاقراضشم
 .<ٍلفطك اًعيضضر مانألا ضصخ

 ضسولوقيـن ضسيّدقـلا رـهـتـضشي
نـــكــي  ذإا ،هــــتوــــهلو هتاباتكب
،ايموي ّبرلا عم ضشاع هنكل ايتوهل
قـفو هـلاـعــفأاو هــتاــمــلــك تناــكو
هللا ةـــملكب رضشـــب .ةيهلإلا ةئــيضشا

عـــفاد امك ءافعــضضلا اياـــطخ خبوو
.مّلأاتاو مولـظا قوـقـح نـع
،هقلاخ هللا لاثم ىلع اًاضص ناك
:ةلئاق ةضسينكلا هوـحـن فـتـهـت كلذـل
ةنهكلا ضسيئر ضسولوقين بألا اهّيأا>
دق كتعاجضش لئاضضف رمث نإا ،ّرابلا
اذ نـَم هـنأل نـمؤوا بوـلـق جـهــبأا
،ّدحُي ل يذلا كعضضاوتب عمضس يذلا

كتضشاضشبو كضص نـم بـجـعـتـي و
،ىنازا ىلع كقافضشإاو كاضساب
بولضسأا ىلع عيما تمّلع دق كنأل
ليلكإلاب تلّلُك كنأا ا نآلاف ،ّيهلإا
.<انضسوفن لجأا نم عّفضشتلبذي ليذلا

ةرصشنـلا ىـلـع عـطإلاناكملاب
:تننإلا ةحفصص ىلع اًيعوبصسأا
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