
ةلاسسرلا ــــــــــــــــــــــ
(8-1 :91 لسسرلا لامعأا)

 ذإا َثَدح ِماــيألا كلـــت
نأا َسسُثنِروك  ُسسولُبأا َناك
يحاوـنـلا  َزاـتـجا َسسلوـب
سسفأا إا َءاـجو ِةـيـلاـعـلا .َسسـُ

*ذيمتلا نم ًاسضعب َدجوف
َحورلا مُتْذخأا له مهل لاقف
ُهل اولاقف .مُتنمآا ا َسسُدقلا

ُدجوي ُهنأاب انعمسس ام لب ل
ِةــيأاــبـــف َلاـــق *ٌسسُدق ٌحور
اولاقف .مُتدمَتعا ٍةـيدوـمـعـم

يدوـمـعنـحوـي ةـَلاقف  *اـ
َدــمــع اــنــحوــي نإا ُسسلوـــب

يدوـمــعـئاـق ِةـبوـتـلا ِةـً
يذـلاـب اوـنـمؤوـي نأا ِبعـسشلـل
ِحـيـسساـب يأا ُهَدعـب يــتأاــي
اودمَتعا اوعِمسس املف *عوسسي
َعسضوو *عوسسي برلاِ مسساب
لـحـف مـهـيـلـع ِهـيدي ُسسلوـب
.مــهــيــلــع ُسسدقـــلا ُحورـــلا

ٍتاغلب نومـّلـكـتـي اوـقـِفـطـف
مهلـك اوـناـكو *نوأاـبـنـتـيو
مث *ًجر َرـسشع يـنـثا وـحـن
ُرِهاجُي ناكو .َعما لخد

خراسص توسص  ـــــــــــــــــــــــــ
ةّيربلا يف ــــــــــــــــــــ

يف ةسسّدقملا انتسسينك لفـتـحـت
ّسصاخ ريبك ديع ّلكل يلاتلا مويلا
ٍعماج ٍراكذتب هلإلا ةدلاوب وأا دّيسسلاب
.ديعلا اذهل اًطيسسو ناك يذلا سسيّدقلل

نوناك نم عباسسلا يف لفتحن ،اذكه
ٍديـــــعب يـــناـثـلا

سسيّدقـلـل عـماــج
نادمعملا انحوـي
ّدعأاف قبـسس يذـلا

،ّبرــــلا قـــــيرط
يـف هاـّيإا اًدـّمـعـم
،ّندرألا رـــــهـــــن
حورـــلا نـــياـعو
اًردـحنم ّيهـــلإلا

لـكـــــسشب هـيـــلـع
دّيعـــــن .ةماــمح
يدوـلوـم مـظـعأا> هــنوــك قــباــسسلــل
توسص>و ،<ءايبنألا ريبك>و ،<ءاسسنلا
لعسشم>و ،<ةمعنلا زوراك>و ،<ةملكلا
سسمسش حيسسملا رجف>و ،<ّيهلإلا رونلا
،<ّيـــسضرألا كــــمــــلا>و ،<لدعــــلا

نيب طبارـلاو <ّيواـمـسسلا ناـسسنإلا>و
.ديدجلاو ميدقلا نيدهعلا

نادمعملا ّيبنلا اّنـحوـي ىـّمـسسي
.ّبرلا قيرط أاّيه هنوك <قباسسلا>ـــب
ّقحتسساو اًميظع ايبنو اًكسسان ناك
رثـكأا ىـحـسضأاـف ،سصـّلـخـمـلا ديـمـعـت
اًماركإا ةّيحيسسمـلا ةـسسيـنـكـلا يـسسيّدق
  .ملاعلا ءاجرأا يف

نادمعملا ةريسس نع هفرعن ام ّلُج
.ةعبرألا ليجانألا نم انيتأاي هتزاركو
فورظلا يف مكلا اقول ليجنإا لّسصفي
نادمعملا دلومل ةقفارملا ةّيـبـئاـجـعـلا

ليجنإا انربخيو ،هداهسشتسساو هتريسسو
ليجنإا زّكريو ،هتلاسسروهتزاركنعىّتم
ّيليجنإلا امأا ،هداهسشتسساربخىلع سسقرم
قباسسلا ةداهسش نع انربـخـيـف اـّنـحوـي
سضيأا دجن .سصّلخـمـلا ةـّيدوـمـعـم دعـب اً

يف هـل تاراـسشإا
لـسسرـلا لاـمــعأا
:91 ؛42 :31)

انـنكمـي .(1-6
ةداهسش ةـفاـسضإا
خّرؤوــــــــــــــــملا
ّيدوــــــــــهـــيلا
نع سسوفيـسسوـي
ةـــــــّيـــــــبعـــسش
نعو نادمعـمـلا
ىرخُأا ليسصافـت

 .هب ةقّلعتم
ّلكل اًعيفسش قباسسلا اّنحوي ربتعُي

كـم> وـه .تاـباّرـعــلاو نــيــباّرــعــلا
تاـنوـقـيألا هرّوـسصت يذـلا <ءارـحـسصلا
باّرع ّلك نّلظي نْيَريبك نْيَحانجب
اًدهاسشو اًسسراـح اـًكـم هرودب رـيـسصي
.دومعملا لفطلل اًنيمأا

ةقرف> نم اًنهاك اّيرخز هدلاو ناك
لسسن نم ترّدحت تاباسصيلأا هّمأاو <اّيبأا

ناطلسس لمحي ناكف ،(5 :1 ول) نوراه
ّبرـلا لـبـَق دلُو .هـلـلا مـسساـب ديـمـعـتـلا
هـنـع رـبـخأا اـمـك رـهـسشأا ةـّتـسسب عوــسسي
: 3م ؛3 :04 سشإا ؛3 :3 تم) باتكلا

8102 /1ددعلا

اثلا نوناك7 دحألا

 عماج راكذت

نادمعا انحوي سسيدقلل

سسداسسلا نحللا

عسساتلا رـَحـَسسلا ليإا



 .ديدجلا
ةمعنلل ةسسيـنـكـلا دهـسشت كلذـك

هربتعت ذإا هداهـسشتـسسا يـف ةرـهاـظـلا
ىلإا لوزنلا يف ىتح حيسسملا َقباسس
،يتآلا حيسسملا رونب ةزاركلل ميحجلا

َتنأا> :هدلاو اّيرخز ةءوبن قّقح ثيح
َكّنأل ،ىعدُت ّيلعلا يبن ّيبسصلا اهّيأا
.هَقُرُط ّدِعُتِل ّبّرلا هجو َمامأا مدقتَت
سصـخـلا َةـفرـعـم هـبـعـسش َيـِطـعـُتـل
ةمحر ءاسشحأاب ،مهاياطـخ ةرـفـغـمـب
نم ُقرسشُمـلا انَدَقتفا اهب يتّلا انهلإا
يف نيسسلاجلا ىلع ءيسضيل .ءعلا
يدهي يكل ،تومـلا لـظو ةـمـلـّظـلا
سسلا قـيرـط يـف اـنـمادقأا :1 وـل) <مـّ

67-97). 
جذومن وه ،ةسسينكلا يف ،اّنحوي

ةبوتلا ةرـيـسسو ،ةـّيـلوـتـبـلاو ،ةـّفـعـلا
،ءاوهألا ىـلـع بـّلـغـتـلاو ،ةواـقـنـلاو
نابهرلا ةودق وه .ةسصلاو ،كسسنلاو
يف رفقلا يف نيميقملا نكرو ىلوألا
يف نادمعملا لازي ل .دّحوتلا ةريسس

.ّبرلا قيرط ئّيهي موي ّلك انتايح
،ةبوتلاب هـتزارـك اـنـعاـبـّتاـب ،نـحـن
ةّيدومعملا ّرسس ةقيقح سشيعل أاّيهتن
هركفب انئادتقابو ،انرمع دادتما ىلع
روــمألا يــف هدهزــبو رــيــنــتــسسمــلا
ًةدقّتم ةمعنلا ةلعسش ظفحن ،ةلطابلا

حيسسملا رسضحي ىـتـح اـنـسسوـفـن يـف
دجمب انتايحو انبولق أـمـيو اـنـيـلإا
.ّيدمرسسلا هيبأا

ةسصّلخملا هللا ةمعن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ّيهلإلا روهظلا ديـع يـف دـّيـعـن

رهظ يتلا ،عوسسي ّبرـلا ةـّيدوـمـعـمـل
نبإلا :ثولاثك روهظ لمكأا اهيف هللا
نلعُي بآلاو ،دهـسشي حورـلاو ،دمـتـعـي
هـلـلا ُةـمــعــن ترــهــظ دقــل .هرورــسس
لمكأا ثدحلا اذه يف رسشبلل هتّبحمو
 .روهظ

يف هللا َةمعن سسلوب لوسسرلا يّمسسي
ةسصـلـخـمـلا>ـــــب ةـيدوـمـعـمـلا ثدح

مهُسضِوافي ٍرهسشأا ِةثث َةدم
سصـَتـخـي ا مـهـُعــِنــقــيو

هللا ِتوكل.

ليإلا ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(43-92 :1 انحوي)

 ىأار نامزلا كلذ
ِهيلإا ًـبـقـُم َعوـسسي اـنـحوـي
يذلا هللا ُلمح اذوه لاقف
اذه *اعلا َةئـيـطـخ ُعـفرـي
يتأاي ُهنإا ُهنع ُتلق يذلا وه
يلبق راسص دق ٌلجر يدعب
ْنُكأا  انأاو *يمدَقَتُم ُهنأل
َرـهـظـي يـكـل نـكـل .ُهــُفرــعأا

اـنأا ُتئـج كلذـل ،لـيـئارـسسإل
انحوي دهسشو *ِءااب ُدّمعأا

َلثم َحورلا تيأار يّنإا ًئاق
ِءامسسلا نم َلَزن دق ٍةمامح
ْنُكأا  انأاو *ِهيلع رقتسساو
ينلـسسرأا يذـلا نـكـل ُهـُفِرـعأا

نإا  لاق وه ِءااب َدمعُأل
ُلِزــنــي َحورــلا ىرــت يذـــلا

ُدمعُي يذلا وه ِهيلع رقتسسيو
دق اـنأاو *سسدقــلا حورــلاــب
وه اذه نأا ُتدِهسشو ُتنياع
.هللا ُنبا

لمأات ــــــــــــ
دامـعـلا عوـسسي سسّدق

نإا .هسسفـن وـه دـّمـُع اـمدنـع
يكل ل ،دّمُع هللا نبا ناك

دلاولا دقف .كملا هنع أابنأا امكو (1
كّكسش نيح مكلا ىلع هتردق اّيرخز
مـلو ،نـبلا اذـه ةدلوـب ّبرـلا دعوــب
دنع ّلإا قـطـنـلا ىـلـع ةردقـلا دعـتـسسي

.(46 :1 ول) اّنحوي ةناتخ
يف ةرّكبملا هينسس انحوي ىسضق

ميلسشروأا نيب ةّدتمملا ةّيدوهيلا لابج
سشاع .(21-1 :3 تم) تيملا رحبلاو
رعسشلا سسابل اًيدترم ةطاسسبو دهزب
تم) <ّيّربلا لسسعلاو دارجلا> ًكآاو
،هتزارك أادب ةعاسسلا تتأا اّـمل .(4 :3
ىلإا ءاغسصإل دفاوتت دوسشحلا تناكو
سصّلختلاو ةبوتلا ةرورسض نع هظعو
ءاـــير حـــسضف .ةـــّيـــناـــنأا ّلـــك نـــم
لـيـج> نـيـّيـسسيّرـفـلاو نـيـّيــقوّدسصلا
رّذـح اــمــك ،(8 :3 وـل) <يــعاــفألا
سشعـلا لغـتـسسا نـم دوـنـجـلاو نـيراـّ
سساـنـلا فلآا ناـك .رـيـقـفـلا بعــسشلا
ّندرألا رهن يف هدي ىلع نودمتعي
.ةبوتلا ةّيدومعم

ىلإا ليلجلا نم حيسسملا رسضح
مّمتي> يكل اّنحوي نم دمتعيل ّندرألا

ًامتاـخ (51 :3 تم) <هـلـلا ةـئـيـسشم
قباسسلا ّيبـنـلا ةزارـك هـتـّيدوـمـعـمـب
تاملـك دـّكؤوـت اـمـك ،مـيدقـلا دهـعـلاو
انأاو ديزي كلذ ّنأا يـغـبـنـي> :اـّنـحوـي
ىلإا اّنحوي راسشأا .(03 :3 وي) <سصقنأا
ّقــحــلاو قــيرــطـــلا> عوـــسسي ّبرـــلا

اذوه> :ًئاق (6 :41 وي) <ةايحلاو
وي) <ملاعلا ةئيطخ عفارلا هللا لمح
سضرألا ىلـع هـترـيـسسم اـّمأا .(92 :1
نيح ،اًبيرقت رهسشأا ةّتسس دعب تمتُخف
ىلع عقت ةعلق يف سسدوريه هنجسس
رـحـبـلا قرـسش لاـيـمأا ةـعـسست ةـفاـسسم
نم زاعيإاب هسسأار عطُق ثيح ،تيملا

.ةمولاسس اهتنبا نم بلطبو اّيدوريه
اوـنـفد نـيذـلا ،هُذــيــمــت دسصق دقــل

ام ّلكب هوربخأاو عوسسي برلا ،هدسسج
ناك انحوي ّنأاب برلا دهسشف ،ثدح
:5 وي) <رينمـلا دـَقوـمـلا حاـبـسصمـلا>
يف نيكلاسسلا قيرط رانأا يذلا (53
هدهع ىلإاو حيسسملا ىلإا ميدقلا دهعلا



هاياطخ ةرفغم ىلع لسصحي
،(ةـئـيـطـخ ــب ناــك هــنأل)
نع هّزنا وه ،دـّمـُع هـنـكـلو
حــن يـــكـــل ،ةـــئـــيـــطا
ةيهـلإلا ةـمـعـنـلا نـيدـمـعا

ناـــك او> .ةــــمارــــكــــلاو
مدلا  ءاـكرــسش ءاــيــبــنألا

،(41 :2 بــع) <دـــسســـاو
،ًاسضيأا امهـيـف وـه مـهـكراـسش
 هاـنـكراــسش اذإا اــمــيــكــل

هكراسشن ،دسسا  هروسضح
 اذكهو .ةـيـهـلإلا هـتـمـعـن

كسشن ىـتــح ُعوــسسي دــّمــُع
،دامـعـلا اذـه  هـتـطـسساوـب
ةماركلا ىلع كلذب لسصحنو
 نـتـلا ناــك .سصاو
رفسس  ءاج ام ىلع ــ هايا
اذإا ناكو ــ (32 :04) بويأا

،لفحي ل هايا هيلع تغط
 ندرألا قـفدنا وـل ىــتــح
يرورسضلا نم ناكاو .همف
لزن ،نتلا سسأار مّطحُي نأا
ّيوقلا طبرو هايا  دّيسسلا
انيلوي يكل> ،(92 :21 تم)
تاّيا هـب سسودن ًاـناـطـلـسس
هنإا .(91 :01 ول) <براقعلاو
هرظـنمف ،ًاغسص ًاسشحو سسيل
لو ،بعرـــلا ةراـــثإل ٍفاـــك
نأا ديسص براق يأا عيطتسسي
نـم ةدحاو ةــبرــسض مواــقــي
،لوهلا ودعـي هـماـمأاو ،هـلـيذ
نــيذــلا لــك قــحـــسسي وـــهو

نوّدعت .هروسضح تيقوت مكل دّدحي
ةفايسض نم هنومّدقتسس امو لزنملا
اذه نم نوعّقوتت مكّنكـل .هـمـيرـكـتـل
هتيب نم جرخي نأا بيبحلا فيسضلا

مكلزنم ىلإا ةيّدؤوملا بردلا كلسسيو
،هللا اذكه .هل اوحتفتل بابلا عرقيو
ام نكل ،انلبقتسسيل ءيسش ّلك انل ّدعُي
قـيرـطـلا كلــسسنو هــيــلإا جرــخــن مــل
نـل هـباـب عرـقــنو هــيــلإا ةــيّدؤوــمــلا
انل هّدعأا ام قّوذتن نلو انفيسضتسسي
يفكي ل ،رخآا ىنـعـمـب .تاـبـّيـط نـم
ىلإا ةجاحلاب روعسشلا .هدحو قوسشلا
اذه لّوحتي نأا بجي ،يفكي ل هللا
يكل ةعفادو ةكرحُم ةّوق ىلإا قوسشلا
نوكي كرحتن مل ام .ءاقّللا لسصحي
دّرجـم اـنؤواـعدو اـًحـيـسسك اـنـناـمـيإا

 .ًلّوحت انسسوفن يف جتنُت ل تاملك
ًةّوق انقوسش نـم لـعـجـن فـيـك

زـّكرـن ،اًرـمأا دقـفـن اـمدنـع ؟ةـكرـحـم
انيـعو رـسصحـنو ،هـيـلـع اـنـماـمـتـها
يف هتروسص ريرمت رّركن .هنع ثحبلل
،اّنع بئاغ وهو ،ىقبي يكل اننهذ
كرتن .انتامامتها تاجرد ىلوأا يف
اًتقو هيطعن .هنع ثحبنو ءيسش ّلك
اذكه .اًدهج هليبسس يف لذبنو اًنيمث
نأا بجي .ةمعنـلا نـع ثحـبـلا نوـكـي
اـنـتاـّيوـلوأا ةـعـيـلـط يــف اــهــعــسضن
<ّيويند مامـتـها ّلـك اـّنـع حرـطـن>و
لبق نوكيبوريـسشلا يـف لوـقـن اـمـك)
ّيرــهوــجـــلا مـــكـــلاـــب عورـــسشلا

(ّيـهـلإلا سسادقـلا يـف ةـلاـحـتــسسلاو
ّدعُن نأا انيلع .قيلي امك اهلبقتسسنل
 .ةمعنلا لابقتسسل انسسفنأا

ةكرحُـملا ةقاطلا وه اّنم بولطملا
كلـمـي ل ناـسسنإلا ّنـكـل .ةررـحُـمــلاو
هتقاط .رّرحتيو كّرحتيل ةّيتاذ ةقاط
ةـقاـطـلا هذـه عـسضي هـلـلاو هـلـلا نـم
يـف ّرـح ناـسسنإلا ّنأا ّلإا .هــفّرــسصتــب
هلامعتسسا ةّيفيكو ةقاطلا هذه هلوبق
هتنونيدو هتّيـلوؤوـسسم يـه كلـت .اـهـل

نـسسـُحو اـهــسضفر وأا اــهــلوــبــق ّنأل

سسيل ،كلذ عم ،نكل ،<سسانلا عيمجل
ةسصلخم ةمعنلا !نوسصُلخي ُعـيـمـجـلا
هللا ةبغرو اهرود ثيح نم عيمجلل

هـلـلا ةـمـعـن ّنـكـل .اـهرـهـظـُي نـيــح
نم اّنع اًمغر انسصلخت ل ةسصلخملا

 .ةّرحلا انتبغر نود
نأا بجي سصخلا ةمعن لانن يكل

روـعـسشلا .اـهـيـلإا اـنـتـجاـحـب رــعــسشن
رـقـفـلاـب روـعـسشلا وـه ،ةــجاــحــلاــب
ّيدسسجلا عوجلا يزاوي هّنإا .ّيحورلا
عوـج اذاـمـل .رـيـقـفـلا هـفرـعـي يذـلا
يذلا عوجلا نم ىسسقأا هّنأل ؟ريقفلا
ناوأا لولح لبق عئاج ّيأا هب رعسشي
كانه ّنأا فرعن انعج ىتم .لكألا

لوانتن نأا عيطتسسن انل ادعم اًماعط
اّمأا .انعوج تكسسُت يتلا ةّيمكلا هنم
ىلإا ةفاسضإا ،رعسشيف عئاجـلا رـيـقـفـلا

مدع هب بّبسستي يذلا قلقلاب ،هعوج
 .ماعط نيمأات ىلع هتردق

اًسضيأا ةمعنلا ىلإا ةجاحلا يزاوت
ماعطلا ىلإا عئاجـلا رـيـقـفـلا ةـجاـح
.سسابللا ىلإا يراعلا دسسجلا ةجاحو
اًعباط ذخأاـي اـنـه ةـجاـحـلا ىـنـعـم
بّبسستي اهرارمتسسا ّنأل ،ايكيتامارد
ثحبـي .ةـّيـقـيـقـح ةـمزأاـب ناـسسنإـل
هـنـع دـِعــبــُي اــّمــع ًةداــع ناــسسنإلا
هـتاـجاـح ّدسس حـبـسصي اذـل ،تاــمزألا
فرعي يذـلا ،هـلـلا .ةـقـلـطـم ةـّيوـلوأا

طرفل لزانت ،ةمعـنـلا ىـلإا اـنـتـجاـح
ّندرألا يـف دمـتــــعـي يـكـل هـتـّبـحـم
ةرفاوتم ةمعنـلا نوـكـت ىـّتـح دبـعـك
قلقلا اّنع فّفخ .ديري نمل ةرفاوو
ب اهنـع اـنـثـحـب هـجـتـنـي دق يذـلا

 .ىودج
ىلإا ةجاحلاب انروعسش يفكي ل

رّبعن نأا انيلع .اهلاننل هدحو ةمعنلا
ةظفاحملاو اهلينب انتـبـغر نـع هـلـل

انتبغر نع هلل رّبعـن فـيـك .اـهـيـلـع
؟ةمعنلا ىلع لوـسصحـلـل اـنـتـجاـحو
ٌناسسنإا مكربخُي :ةروسصلا هذه مكيلإا
.مكترايزـل يـتأاـيـسس هـّنأاـب هـنوـّبـحـت



هتدارإا نم عبني همدع وأا اهلامعتسسا
ةـقاـط يـه اـنـتـقاـط .ّرـحـلا هرارـقو
ريبعتب ،انتايح يـه ،اـنـيـف ةاـيـحـلا
انلأاسس له .انيلايلو انماّيأا يه رخآا
انـتـقاـطـب فّرـسصتـن فـيـك اـنـسسفـنأا

سشيـعـن فـيـك ؟اــهــفرــسصن فــيــكو
اه :حابـسص ّلـك لوـقـن لـه ؟اـنـماـّيأا

لوقي امـك) ّبرـلـل هـيـف لـمـعـُي ٌتقو
؟(ّيهلإلا سسادقلا ءدب لبق سسامسشلا

اـنـتاوذ قـيـقـحـتـل وـه اـنـلـمـع لــه
له ؟ايركف ىتحو ايدامو ايعامتجإا
هل اهمّدقن ،هللا دجمل يه انلامعأا

قـّقـحـن نأا أاــطــخ سسيــل ؟َنــيــبارــق
ةـّيـعاـمــتــجاو ةــّيرــكــف تازاــجــنإا

قـيـقـحـت وـه أاـطـخـلا .ةـّيداـسصتـقاو
قـّقـحـي .اـهـلـخ نـم طـقـف اـنـتاوذ
ىلع هّومن لـخ نـم هـتاذ نـمؤوـمـلا

لـعـفو ةّوـقـب حـيـسسمـلا ةـماــق ءلــم
ٍذئدنـع .هـيـف سسدقـلا حورـلا لوـلـحو
ىقبت هذه .هسسفنل ل هلل دجملا نوكي
.ةمعنلاب اهلبرسسي هللاو اهيرع يف

 ؟ةمعنلا تازّيم يه ام
ةعبرأا نم ةنّوكم ةعيبطلا ّنأا فرعن
بارـتـلاو ءاوـهـلاو ءاـمـلا :رـسصاــنــع
سسجتـب ،هـلـلا .راـنـلاو انخيرات يف هدّ
ةعيبطلا سسّدق ،لوتبلا نم ّيرسشبلا

هللا ذخأاي مل .ةديدج ةايح اهاطعأاو
لب ،دسسجلا سسّدقيل طقف ايبارت اًدسسج
ةايح اهيطعيل ةعيبطلا رسصانع سسبل

روهظلا ةرمث يه ةمعنلا هذه .ةديدج
حورـلاو نـبلاو بآلا هـلـل ثـّلـثــمــلا
ةّيدومعملاب ّندرألا رهن يف سسدقلا

بكسسنت .ّيسصخـلا هـلـلا لـمـع ءدبو
ةعيبطلاو ناسسنإلا ىلـع هـلـلا ةـمـعـن
ف ةعيبطلا اـّمأا .ةـسسّدقـم ةـقـيـلـخـك
ل نأل اهتدارإاب ةمعنلا عم لعافتت

لب ،رارــــق لو ةدارإا لو اهل ةّيرح
،ةمـعـنـلا عـم ،ناـسسنإلا ىـطـعأا هـلـلا

هيطاعت ةقيرطلو اهل هرايتخا ةّيّرح

.(31 :14 يأا) هنم نوبقي
مـّمـكـتـل ةاـيا تلـبـقأا دقـل
نحن عيطتسسن ىتح ،توا
:لوقن نأا ًاعيمج سصلا
نيأاو توم اي كتكوسش نيأا>

وك1) <؟ميحـج اـي كرـفـظ
تقحُسس دامعلابف .(55 :51
.توا ةكوسش

ءاا  نولزنت متنأا
ةوـعد نـكـلو ،مـكاـياـطـخـب
مكسسوفن متخت يتلا ةمعنلا

ةرـطــيــسس ت مــكــكت ل
مـتــنأا .بعرــــا نــــــتــلا
،مكاياطخب ًاتاومأا نوـلزـنـت
ّلا  ءاـيــحأا نودعــسصتو
.(42 :2 طـب1 ؛2 :6 ور)
توم  دا متنأا اذإاف
نونوكت مكنإاف ،هتوم هبسشي

.(2 :6 ور) هتمايقب نيريدج
يذلا حـيـسسا ّنأا اـمـك هـنأل
عـيـمـج هـسسفــن ىــلــع ذــخأا

تاـم دق ،اـعــلا اــياــطــخ
ّلا  مكميقي وـه اـمـيـكـل
،متنأا كلذك ،ةئيطا هقحسسب
نونَفدُت ،ءاا  مكلوزنب
نفُد وه امك ،ام لكسشب هيف

 اوسضهنت ىتح ،ةرخسصلا
:6 ور) ةديدج ةايح كلاسس
4).

يميلسشروألا سسلك سسيدقلا

.اهعم
ةمعنلا عم ىطاعتن فيك ،ايلمع

؟نيّيحيسسمك
انيطعي .اّيتسسراخفإلاب انأادب اذإا

نيميركلا همدو هدسسج اهلخ هللا
ل ةمعن هذه .سصلخنو امهلوانتنل
ىلإا مّدقتن لهف ،اهتميق ولعت ةميق
،موسص) ّيّدج دادعتسسا دعب ةلوانملا

يـه مأا ؟(...فارـتـعإا ،ةـبوــت ،ةــسص
ّيكيـناـكـيـم لـمـع اـنـيـلإا ةـبـسسنـلاـب

رعسشن له ،ةلواـنـمـلا دعـب ؟ّيـجراـخ
ةّيزكرملا هتّيمـهأاو ثدحـلا ةـَمـَظـعـب
مأا ،ايدوجوو ايـناـيـك اـنـتاـيـح يـف
نيعرـسسم ةـسسيـنـكـلا نـم اوـت جرـخـن
؟نكي مل اًئيسش ّنأاك انتايح ةعباتمل
يف ّبرلا روسضح عم ىطاعتأا فيك
مأا ؟هاـسسنأاو هـسشـّمــهأا لــه ؟يــلــخاد
ميقم هّنأا ىلع عمتجملا يف فّرسصتأا

؟يعمو ّيف
يذلا سسّدقملا ءاملا وه رخآا ٌلثم

له .ّيـهـلإلا روـهـظـلا يـف هـلواـنـتـن
قيحاسسمك ايرحِسس اًقوحسسم هربتعن
سسيدقـتـلـل ةـمـعـن مأا ،نـيذوـعــسشمــلا

لّوحتتسس يتلا انتويـبـل ةـّيدوـمـعـمو
ةـسسّدقـم ةـنـكـمأا هـب اـهـسسيرـكـت دنـع
؟ّبرلل ةسسّركمو

انيلع قدغي هللا ّنإا ،لوقلا ةسصخ
ّدعتسسن نأا انـيـلـع نـكـل ،ِهـِمـَعـِن رـفاو
ةيلاع ٍحورب اهلوبـقـل ثيـثـح دهـجـب
اـهـب فّرـسصتـلـلو ةـّيـلوؤوــسسمــلا نــم
ءانمأا ديبـعـك اـهـيـلـع ةـظـفاـحـمـلاو
ل) ىلوألا ةلزنملا لزنتف ،مهدّيسسل
اـهـّنأل اـنـتاـيـح يـف (ةديـحوــلا لــب

هللا ةّبحم ةمعو انسسوفن سصخ
ىـلإا هدجـمو هـتـمـحر مـيـظـعو اـنـل
.رهدلا ىهتنم

:ةيسشربألا رابخأاىلع علطإلل
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