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5: 1-6)
ٍةنهك ُضسيئر انل ذإا ،ُةوخإا اي
،ِتاوـمـضسلا َزاـتـجا دق ٌمـيـظـع
ضسمـتـَنـْلـَف ،هـلـلا ُنـبا ُعوـضسي ْك
اـنــل ضسيــل نأ *فاعإاــب
نأا ٍرداـق ُغ ٍةـنــهــك ُضسيــئر
 ٌبرجُم لب انِناهوَأ َيثري
ـخ اـم اـنـَلــثــم ٍءيــضش ّلــك
ٍةقثب اًذإا  ْلِبقُنـلـف *ةـَئـيـطا
َلاـنـنـل ِةـمـعــنــلا ِضشرــع إا
 ِةثاغإل ًةقث َدِجَنو ًةمحر
ٍةنهك ِضسيئر لُك  نإاف *اهناوَأا

ِلجأ ُماقُي ِضسانلا َنم ٍذَختُم
َبرقُيل ِهّلل وه اـمـيـف ِضساـنـلا
اياطا نع َحـئاـبذو َمِداـقـت

 ىلـع َقـِفـضشـُي نأا هـناـكـمإا
نوـلـِضضـَيو َنوـلـهـجـي نـيذـلا
ضضيأا وـه ِهـنوـكــل ضسـبـلـتـم اـً اـً
هيلع ُبجي اذهلو *ِفعضضلاب
ِلجأ اياطا نع َبرقي نأا
ِلجأ ُبرــــقي امـــك هِضســــفــن
ُذــُخأاــي ٌدحأا َضسيــلو *بعــضشلا
ُهاعد نَم لب َةماركلا ِهِضسفنل

موصصلا نم ثلاثلا دحألا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نـم هدرـطو مدآا طوـقـضس ذـنــم

ىلع ةئيطـخـلا تطـلـضست ،ضسودرـفـلا
بـّلـغـتـلا حـبـضصأاو ،ناـضسنإا ةاـيـح
دهاجـي مـل اـم ًـيـحـتـضسم اـهـيـلـع
ّبّرلاب دحّتم وهو اهّدضض ناضسنإا
هتايح هميلضستب يأا ،حيضسملا عوضسي
،كلذـل .هـب قاـضصتـلإاو لـماـكــلاــب
انتضسينك تعضضو
ةــــــــضسّدـــقــمــلا
بـــــــيـــلـــضصـــلا
يـــف ضسّدقـــمـــلا

موـــضصلا طــــضسو
انرّكذيل ريـبـكـلا
انـتـلـحر فدهـب
،ةــــــّيــــحورــــلا

اــنــل نوــكــيــلو
اـًمـّلـضس بيـلـضصلا
عفترن ًةـّيواـمـضس
،بوـلـضصمـلا عـم ىـلـعـلا ىــلإا اــهــب
غلبـنـف اـنـتوـم نـم هـعـم نـيـمـئاـق
بيلضصلا اندّدضشي .ّيوامضسلا توكلملا

لاق يتلا ةروظنملا ريغ انبرح يف
َّنِإا> :ضسلوـــب لوـــضسرـــلا اـــهــــنــــع
لب ،محلو مد عم تضسيل انتعراضصُم
عم ،نـيـطـضسلا عـم ،ءاـضسؤورـلا عـم
،رهدلا اذه ةملظ ىلع ملاعلا ةو
يـف ةـّيــحورــلا ّرــضشلا داــنــجأا عــم
عضضت مل .(21 :6 فأا) <تاّيوامضسلا
ميركلا بيلضصلل دوجـضسلا ةـضسيـنـكـلا

،اًثبع موضصلا نم ثلاثلا دحأا يف
،موـضصلا فاـضصتـنا بارـتـقا عـم ،ذإا

نم اوّلم دق نينمؤوـملا ضضعب نوكي
كئلوأا كرتي  ىّتح .اوبعتو داهجلا

يـف اوـعـقـي ّـئـلو ،ةــضضاـيرــلا هذــه
بيلضصلا ةـضسيـنـكـلا عـفرـت ،ةـبرـجـتـلا
دوجضسلا ىلإا نومّدقتيف ،مهنيعأا مامأا
نودّدضشتــي اذــبو ،هــتــقــناــعــمو هــل
عـم نوــبوــلـضصم مــهــّنأا نودــّكؤوــيو
.هتـماـيـق ىـلإا نوـقاـتـضشمو حـيـضسمـلا

ىلع اًعوفرم بيلضصلا نولّبقي امدنع
ةــــــّيـــنـــيـــضص
اــــــًطاـــحـــمو
وأا نيحاـيرـلاـب
يطعي ،روهزـلا
يـف ،نـهاــكــلا
ضساّدقلا ةياـهـن
ــك ،ّيــهـــلإا

ةرـهز مــهــنــم
هـّنأا اورـّكذـتـيـل
ىتأا بيلـضصلاـب
ىـــلإا حرـــفــــلا

وه بيلضصلا .نودّدضشتي اذكهو ،ملاعلا
تتام بيـلـضصلا دنـع :تارـيـخ ردضصم
هتني مل .توملا تام هدنعو ةئيطخلا
هـتـعـبـت لـب ،بيــلــضصلا ىــلــع رــمأا
ّإا ةمايقلا ىلإا ّبّرلا ربعي مل .ةمايقلا
ّنكل ،بّذعتو حيضسملا مّلأات .بيلضصلاب
نمو باذعلا طضسو نم رهزأا ضصخلا
.حرفلا رهزأا بيلضصلا

عطقملا موـيـلا ةـضسيـنـكـلا أارـقـت
(1 :9 ،83-43 :8 رم) ّيليجنإا

نأا دارأا نــم> :ّبّرـــلا لوـــقـــي ثيـــح
هبيلضص لمحيو هضسفنب رفكيلف ينعبتي
عبتن نأا ىلإا ةوعد اهّنإا .<ينعبتيو

8102 /01 ددعلا
راذآا11  دحألا

موصصلا نم ثلاثلا دحألا
(ركلا بيلصصلل دوجصسلا دحأا)
صسيدقلا  ليلا انيبأا راكذت

ينيطنطصسقلا سسوينورفصص
عباصسلا نحللا

عباصسلا رَحَصسلا ليإا



يف ةداهـضشلاو باذـعـلا عـم مـلاـعـلا
،اناياطخو انتاوهـضش َّدضض اـنداـهـج
انيلـع روـثـت يـتـلا ِّرـضشلا حاورأا َّدضض
امدنع ٍةَّدضشب انَّدضض فقتضسو ٍبضضغب
نم ةئيطخـلا رـيـن طاـقـضسإا رِّرـقـنـضس
.حيضسملا ريـنـل عوـضضخـلاو اـنـضسفـنأا

ٍعضضاوت ّلكب ،حمضسن نأا ينعي امك
رهطت نأا ،ةَّيهلإا ةيانعلل ،ٍةعاطو

بيلضصلا اندوقي ،ٍذئدنع .اناـياـطـخ
دقل .ءامضسلا ىلإا ضضرأا نم ملضسك
روكذملا ضصّلـلا مـلـضسلا هذـه ىـقـترا

ظَّفـــــلـت اـمدـــنـع لـيــــجـنإا يــــف
ًةـــمــكــح ةءوــلــمــملا تاملــكلاــب
ةفرعم ىلإا ّضصّللا لخد .اًعضضاوتو
تاومضسلا بضستكاو ،ةمكـحـلاـب هـلـلا
اّمأا> :ّضصّللا لاق .ةَّيهلإا ةفرعملاب
قاقحتضسا لانن انّنأ لدعبف نحن
ىتم ّبر اـي يـنرـكذأا ...اـنـلـعـف اـم
-14 :32 ول) <كتوكلم يف تئج
يـف بوـقـعـي لوـضسرـلا لاــقو ،(24
يذـلا لـجرـلـل ىـبوـط> :هــتــلاــضسر
ىّكزت اذإا هنأ ،ةـبرـجـتـلا لـمـتـحـي
هب دعو يذلا ةايـحـلا لـيـلـكإا لاـنـي
.(21 :1 عي) <هنوّبحي نيذّلل ّبّرلا
نأا نـمؤوـم ّلـك نـم ّبّرـلا بلـط دقـل
.هعبتيو هتاذ ركنيو هبيـلـضص لـبـقـي
،هتاذب َرَفَكو هبـيـلـضص لـــِبــــَق يذـلا

هلاوحأا عمو هتاذ عم حلاضصت يذلاو
يذلا طقف وه ،ةّيلخادلاو ةَّيجراخلا
ةَّينقعب حيضسملا عبتـي نأا هـنـكـمـي
.ةماقتضساو

نوكي نأا ينعي حيضسملا عبتن نأا
لـمـعـل ديـحوـلا دضشرُـمـلا لـيـجــنإا

نأا اذه ينعي .اندضسجو انبلقو انلقع
،ليجنإا نم انريكفت جهنم ذخأان
بضسحـب ّيـبـلـقـلا اـنروـعـضش يـنـبـنو
انتافّرضصت ّلُك نوكت نأاو ،ليجنإا

ةّينلعلاو ةـّيـنـطاـبـلا اـنـتاـكّرـحـتو
نم كلذ ،لـيـجـنإا نـم ةاـحوـتـضسم
ةَّيقيقحلا ةمكحلا بضستكن نأا لجأا

هـلــلا ةــمــلــك عاــمــضس لــخ نــم

َكلذك *نوره اعَد امك ُهّللا
ضسفـن ْدـّجــمــُي  ُحــيــضسا ُهـَ
يذلا ِلب ٍةنهك َضسيئر َضصيل
َمويلا انأاو ينبا َتنأا ُهل َلاق
  ُلوقيامك .َكـــُتدلو
ٌنـهاـك َتــنأا َرــخآا ٍعــضضوــم
ِةــــَبــــتر ىــــلـــــع ِدبأا إا

.قَداضصيكلَم

ليإلا ــــــــــــــــ
؛83-43 :8 ضسقرم)

9: 1)
نأا دارأا نـم برــلا لاــق

ِهِضسفنـب ْرـُفـكـيـلـف يـنـَعـَبـتـي
ينْعبتيو ُهَبـيـلـضص ْلـِمـحـيو
نأ لــخــي نأا دارأا نـــَمَضصــ
ضسفـن كلهأا نَمو اـهـُكـلـهـُي ُهـَ
لجأا نمو يلجأا نم ُهَضسفن
ضصـّلـخـي لـيإا ُهنإاـف *اـهـُ

َحبر ول ُناـضسنا ُعِفتني اذام
مأا *ُهَضسفن َرِضسَخو ُهلُك َمَلاعلا

ًءادِف ُناـضسنا يـطـعـُي اذاـم
يحتضسي نَم نأ *ِهضسفن نع
ِليا اذه  يمكبو يب
ِهب يحتضسي ئطاا ِقضسافلا
 ىـتأا ىتم رــــضشبلا ُنــــبا

ا عــــم ِهـــيــبأا ِدــِةكئ
قا مهل لاقو *ضسيدقلا
نم اًموـــــق نإا مكــــل لوــقأا
نوقوذي  انهـه مـئاـقـلا
َتوـكـلـم اْوَرـَي ىـتـح توا
.ٍةوقب ىتأا دق ِهّللا

،ةّيمويلا انـتاـيـح يـف عوـضسي ّبّرـلا
ام ّلـك يـف هـمـيـلاـعـت يـحوـتـضسنو
وأا هاوضس عبتن ّأاو ،هعيطنو ،هلمعن
 .انتاوهضش

كرتن نأا ينعي انضسفنأاب رفكن نأا
تراـضص دقـل .ةــئــيــطــخــلا ةاــيــح

،انطقضس اهتطضساوب يتلا ،ةئـيـطـخـلا
حبضصأاو ،انيلإا ةبضسنلاب ايعيبط اًرمأا
نع يّلختلا نم اًعون اهنع يّلختلا

ّذـتـلـي ناـضسنإا تاـب .اـنـتــعــيــبــط
هتاوهضشب اهاّيإا اًيّذغم ةـئـيـطـخـلاـب
اذهل اًيّدضصتم ّبَّرلا يتأاي .هتاّذلمو
اًمِّدقمو (ةئيطـخـلا) ّيدبأا توـمـلا
ضسفـن ّنإا لوقي .ةاـيـحـلا ُهّـَنأا ىـلـع ُهـَ
يّمنيو هضسفن ضصِّلخي نأا ديري يذلا

ةئيطخـلا وأا طوـقـضسلا ةاـيـح اـهـيـف
نَم اّمأا ،اهرضسخيضس هّنإاف ةليذرلاو

حـيـضسمــلا لــجأا نــم ُهــضسفــن رــضسخ
ةئيطخلا تابغر اًتيمم ،ليجنإاو
تاّذـل نـع اـًيــّلــخــتــمو ،هــتاذ يــف
:8 رم) اهحبريضس ُهَّنإاـف ،ةـئـيـطـخـلا

عفتني اذامو> :ّبرلا فيضضي .(53
رضسخو هّلك ملاعلا حبر ول ناضسنإا
ضسفـن ةدئاـفـلا اـم .(63 :8 رـم) <؟ُهـَ
َّلك بضسك ول ناضسنإا اهينجيضس يتلا
هكلمن ٍثاريم وأا ةّدام ّلك ؟ملاعلا

فوضسو انيديأا نيب ةنامأا ّإا وه ام
اهيلع انظفاح اذإا ًءازج اهنع مدقن
يطعي اذام> :ّبّرلا لوقي كلذل . وأا
 <؟هـــضسفــــن نــــع ًءادف ُناــــضسنإا
هَضسفن َديعتضسي نأا ناضسنإا عيطتضسي
تومـلا اـهـُتـيـمـي اـمدنـع ةـكـلاـهـلا
.ةئيطخلاب لّثمتملا ّيدبأا

ّلذم باـقـع ةادأا بيـلـضصلا ناـك
ىرـــــضسأاو نــيرَقتحــملا ضساــنـــلل
نأا .ةَّيندملا قوقحلا نم نيمورحملا
لمتحن نأا ينعي اـنـبـيـلـضص لـمـحـن
نازحأاو فيدجتلاو ةيرخضسلا ٍلْبُنب
اـهـب رـمـغـي يـتـلا تاداـهـطــضضإاو
اًضضيأا ينعي .حيضسملا عابتأا ملاعلا
اذه مومه ،ٍةـعاـجـضشب ،لـمـتـحـن نأا



لمأات ـــــــــــــ
يلجأا نم هضسفن كلهأا نَم>

لـــــيـــــإا لــــجأا نــــمو
.<اهضصلخي

ىلع هلك كلاكتا عضض
هلـّجـضسو كمـضسا ِطـعأا ،برـلا

يدنـــــا .ةضسيـــنكلا يـــــف
أادبيو ،حئاوللا ىلع ىضصحي
امدنع هتعراضصم عراضصا
ًاباضسح يدؤوتضس كنإا .مزتلي
يدنـــجـــك اذـــه لـــك نـــع
 عراـضصــمـك ،حـيـضسمــلــل
.تاومضسلل نطاومك ،ىوقتلا
روـتــضسدلا ضسرداو فــّقــثــت
طبضض ،رظنلا ةّفع ،يليإا
رهق ،ءاوهأا طبضض ،ناضسللا
ىــلــع ةرــطـــيـــضسلا ،دضسا
،نـهذـلا ءاـفـضص ،ءاـيكــلا
كوهرك اذإا .بضضغلا يضشت
ْتـَمـِضضـُه اذإا ،كأا لـمـعاـف

،ىوـعد مــقــت  ،كقوــقــح
اذإا ،كوـــــضضغــــــبأا اذإا ّبحأا
اذإا ،مواـقـت  كودهــطــضضا
تمأا .لـــضص كيـــلـــع اوفا
عم كتاذ بلـضصا ،ةـئـيـطا
كتب لـك لوـح ،حـيـضسا
.ديضسلل

ةيأاو ؟كئاضش اذه لك
عـفر نـَم ؟ةـلـهـضس ةداــعــضس
؟مئان وهو ًايراكذت ًابضصُن
رحضس ىلعو ةواخرلا  نَم
دحأا  ؟هطاضشنل للُك يانلا
،دهاجي  نإا ًارضصن زرحي
ناو ،دا دّلوت دوها
تاقيضضب هنا> .ليلاكأا ّدعت
لخدن نأا انل يغبني ةثك
.(22 :41 عأا) <هللا توكلم
،لوقلا اذه يضسفنل ذختأا إا

توـكـلا ةـطـبـغ نأا ىــلــع
اـــمأاو ،نا  يزـــعــــت

،نونمؤوملا اهّيأا اوّمله> :(لوليأا41)
يذلا ،ةايحلا عناضصلا دوعلل دجضسن
دجملا كلم حيضسملا هيلع طضسب اّـمل
ةداعضسلا ىـلإا اـنـَعـَفَر ،اـًعوـط هـيدي
اـناـبـضس اّـمـل نـيذـلا نـحـن ،ىــلوأا
انَلَعَج ةّذّللا ةطـضساوـب اـًمـيدق ّودعـلا

اهـّيأا اوـّمـلـه .هـلـلا نـم نـيدورـطـم
هب يذلا دوـعـلـل دجـضسن نوـنـمؤوـمـلا
ريغ ءادعأا ضسوؤور قحضسن نأا انلهُأا
ممأا لئابق اي اوّمله ،نيروظنملا

بيلضص حيباضستـلاـب مرـكـن اـًعـيـمـج
اهّيأا كيلع مـضسلا :نـيـفـتاـه ّبرـلا
مدآا ةاــجــن لاــمــك اــي ،بيــلــضصلا
هذـه مـك رـضصتـخــي .<...طــقاــضسلا
:ديجملا بيلضصلل انموهفم ةعطقلا

،اًتيمم ضسيلو ةايحلـل عـناـضص وـهـف
،ةضساعتـلا  ةداـعـضسلـل بلاـج وـهو
نأا دعَب هللا عم انَحَلاضص هّنأا امك
ًةفاضضإا ،ميدقلا ضسودرفلا نم اندِرُط
ريغ ءادعأا ّدضض انحضس هّنأا ىلإا
.نيطايضشلا يأا ،نيروظنملا

،نومّلأاتي امدنع ،رُثـُك نوـنـمؤوـم
امك ،اًبيلضص مهحنم هللا ّنإا نولوقي
ليقث نف بيلضص ّنإا اًضضيأا نولوقي
امّنإا مـهو ،فـيـفـخ نـف بيـلـضصو
اًنف لـعـج هـلـلا ّنأا كلذـب نوـنـعـي
ّنإا .هعجويل اًبيلضص هلـّمـحو مـّلأاـتـي
،هتّيذأا وأا ٍدحأاِ ملأاب بّبضستي  هللا
يف ٌضصاخضشأا ّرمي نأاب حمضسي امّنإا
عـم لـعـف اـمـك ،ناـمـيإا ناــحــتــمإا
نأا هنم بلط امدنع اًميدق ميهاربإا
هللا> لوقـن ) ةـحـيـبذ هـنـبا مّدقـي
ةـفــضص ّنأ <ضصاــخــضشأا برــجــي
،اًعبط .(ناطيضشلـل يـه <برـجُـمـلا>
لاكضشأا نم ٍلكضش ّيأاب هللا دِرُي مل
نــم ةــّيرــضشب ًةــحــيــبذ بلــطــي نأا
ٍرمأا رثكأاب اننحتمـي هـلـلا .مـيـهارـبإا
نأا نود نم ،هـب نـيـقـّلـعـتـم اـنارـي
لب ،انئاذيإا يـف ةـّيـنـلا هـيدل نوـكـت
ّيقيقحلا انفده ّنأا انمـيـلـعـت ءاـضشي
ىّتح هيـلإا ةدوـعـلا نوـكـي نأا بجـي

.هاياضصولو هل عوضضخلاو
،عوبضسأا اذه ةضسينكلا انوعدت

ميظعلا عوبضسأا وحن انتريضسم يفو
نأا ،ةديـجـمـلا ةـماـيـقـلاو ضسّدقـمـلا
انّبر بيلضصل ايقيقح اًدوجضس مّدقن
لـب طـقـف اـنداـضسجأاـب  ،مــيرــكــلا
ضضيأا اـنـحاورأاـب وه ذإا همّركـنـلـف .اـً
.حـيـضسمـلا دجـم ةـيارو رـضصنــلا ةادأا
رّمذتلل حمضسن ّأا انتضسينك انوعدت
كلهملا فيدجتلل ةَّضصاخبو ثيبخلا
حبضصي .انـيـلـع رـطـيـضسي نأا ضسفـنـلا
فيدجـتـلاو رـّمذـتـلا دنـع بيـلـضصلا
رـمأا لوؤوـيـف ،لـَمـَتـحـُي ً ـيــقــث
اذه فيفختل .ميحجلا ىلإا هلماحب
نأا حيضسملا عوضسي انّبر دارأا ،لقثلا
دضسجلاب اًعوط بيلضصلا ىلع ولعي
،توملا لمـتـحـي نأاو ،هذـخـّتا يذـلا

عم ةَّيرضشبلا ،هبيلضصب ،حلاضصُي ىّتح
نم ناضسنإا ،هتومب ،ضصِّلخُيو ،هللا
 .ّيدبأا توملا

ملألاو بيلصصلا ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مهّتـت ةرـيـثـك ٌتاـعاـمـج

ملأا نودّجمي مهّنأاب نيّيـحـيـضسمـلا
باذــعــلاو مـــلأا ةـــلآا نودبـــعـــيو
مــهــمــكــب نــيدضصاـــق ،مادعإاو
،انّنكل .ضسّدقـمـلا مـيرـكـلا بيـلـضصلا
ّنأا رـبـتـعـن ،نـيـّيـحـيـضسمــلا نــحــن
ريّرضشلا ّدضض اـنـحـضس وـه بيـلـضصلا

وحن قيرطلا وهو ،هدئاكمو هاوقو
نإا> :هضسفن حيضسملا وحنو توكلملا
ركنيلف ،يئارو يتأاي نأا دحأا دارأا
،موي لـك هـبـيـلـضص لـمـحـيو هـضسفـن
نوريـثـك .(32 :9 ول) <ينـعـبـتـيو
،توملاو ملأاب بيلـضصلا نوـطـبرـي
ةّيمايقلا ،ةضسّدقملا انـتـضسيـنـك ّنـكـل
ةمايقلاب بيلضصلا طبرت ،اهرهوجب
.ةّيدبأا ةايحلاو

ميركلا بيلضصلا عفر ديع يف لّترن



اهقضشعن رومأا باضسح ىلع ناك ولو
هلعف ام اذـه ضسيـلأا .اـهـب قـّلـعـتـنو
بلط يذلا ّينغلا عم عوضسي ّبرلا

؟هعبتيو هتاكلتمم ّلك عيبي نأا هنم
ناك هنوك نزح ّينغلا ّنأا ظحف
:ّبرلا باوج ناكف هلاومأاب اًقّلعتم
نم رضسيأا ةربإا بقث نم لمج رورم>
رم) <هللا توكلم ىلإا ينغ لخدي نأا

01: 52).
لبقن نأا ةضسّدقملا انتضسينك انمّلعت

(ّيرضشبلا انموهفمب بيلضصلا) ملأا
،ةنعل  ًةكرب هربتعن نأاو ،حرفب
رفكلل اـًبـبـضس  ناـمـيإـل ًةـضسردمو
.هللا ىلع اًفازج ماكحأا قطإاو
ههاجت ملظلا ّنأا ربتعي  اّنم نَم
؟بيلضص هتمارك َحرُج ّنأا وأا ؟بيلضص
تيردنمضشرأا ،ركّذلا طوبغملا لوقي
ءاـبآا دحأا ،ضسـُلوـبوـيارـك نوـيـمـيـضس
يف نيرضصاعملا ةضسّدقملا انتضسينك
:<ةكَرَب وه ملأا ؟مّلأاتت له> هباتك
ّلـك ىـلـع اـم مـلــعــي هدحو هــلــلا>
ىـلـع ضسيــل .هــب رورــمــلا ضصخــضش
ضضحــتــي نأا ناــضسنإا اذـهـل طـقـف رـّ
ضضيأا لـب ،رــمأا هـيـلإا عـّلـطـتـي نأا اـً
وه بيلضصلا .انُدجم وه اذه .حرفب
ّيأا ،كلذ لاثم ىلع .حيضسملا دجم
ةّبحم لجأا نم ملأاو ملظو ةاناعم
امدنع .هللا بعضشل ٌدجم يه حيضسملا
نـم ضسيـل .يـناـعـُت ٍمـلـظـب لـَماـعـُت
امدنع نكل ،بَرضضُت نأا ّيرورضضلا
كردُت كضسفن ّنإاف تقولا عم ىّذأاتت
ضض اذإا .مـــلأا نـــم ،اـــيدضسج َتبِرـــُ
نع جتانلا ملأا نوكي نأا نكمملا

وأا بلقـلا مـلأا نـم رـيـثـكـب ّلـقأا كلذ
عّلطت ،اًذإا .هربتخت دق يذلا ضسفنلا
،هللا ركضشُأا .ٍحرفب كّدضض ملّظلا ىلإا

ةقيرطلا هذهب دّجمتت ضسفنلا ّنأ>.
،همآاو ضضرملا ةيحان نم اّمأا

،ربكأا بيـلـضصلا هرـبـتـعـي اـنـّلـكـف

امهف ميحا نزحو باذع
.ةئيطا باقع

لهضسلا نـــــم ضسيـــل ...
كيدل .زنـكـلا ىـلـع ظاـفا

ةضصلا :تئضش نإا نونواعم
يذلا موضصلا ،ليـلـلا لـخ
مـيـنرـتو ،تيـبــلا ظــفــحــي
.ضسفنلا دوقي يذلا مازا
رهضستل ،كءاقفر اهنم لعجإا

كتاخ نوضصت ليللا كعم
اـمـهـيأا  لـق .ةـنـيــمــثــلا
ءاـيـنـغأا نوـكـن نأا ،لــضضفأا

ظــفــح  فــغـــضشـــُن نأاو
 نأا وأا ،ةنيمثلا انتاخ
ًاــنـــهر اـــنـــيديأا كل ا
ىّلختي دحأا  ؟هب ظفتحن
نأا نـم ًاـفوـخ هـتاخ نـع
 هـنا اـمـك ،اـهـنـم مرـحـُي
ءاــيــضشأا ضضّوــعــي ءيـــضش
اــنرــّكــف اذإا ةــيـــناـــضسنإا
لمعن ام ةراضسخ ةيناكمإاب

 هــلــيــبــضس.  عـقاوـلا،
،ةـعارزــلا دّدهــي طــحــقــلا

لّملاو ،ةراجتلا قرـغـلاو
،ةـيـبلا لـضشفـلاو ،جاوزــلا

 انيديأا عضضن اذه عمو
ىلحأاب طضشنتم ،جعلا
انلامآا ةياهن عدون ،لامآا
.انروـمأا ىـعرـي يذـلا هـلـلا
كمــك  يــطـــعـــت تنأا
و ،ةضسادقلل ىك ةيمهأا
ام  كمايأا يضضقت عقاولا
.كيــلــع مــكا إا لوؤوـــي

مدنـت موـي يـتأاـي نأا راذــح
ةماّدهلا كلامعأا ىـلـع هـيـف

.مدنلا عفني دوعي  ثيح

بكلا سسويليسساب سسيدقلا

ضضارمأا هيف رثكت نمز يف نحنو
ضسيل هللا ةدّدعتم بابضسأ ةبعضصلا

حرفو ةايح هلإا انُهلإا .اهنم اًدحاو
ةئبوأاو ضضارمأا هـلإا ضسيـل ،ةـّبـحـمو
انتضسينك انمّلعت كلذل ،تومو لتقو
ّيأاب انيلُتبا ولو ىّتـح ،اـنـيـلـع هـّنأا
نأا ،مآاو ضضارـــمأا نـــم عوــــن
اهّنأا ىلـع ٍحرـفـب اـنـتـلاـح لـّبـقـتـن
.هللا ىلإا عوجّرلاو ةبوـتـلـل ةـضصرـف
تيردنمضشرأا ركذلا طوبغملا لوقي
وه ملأا> :ددضصلا اذه يف نويميضس
قرتخي هّنإا .ةثارحلا نم رخآا عون
مغرلا ىلع ،ةمحر ب اًثراح كنايك
نع ملأا كلأاضسي  .اًعجو كيّولت نم
انه .هل ّدح  ٍعجوب رعضشتف ،كيأار
تقو نـيـحـي اـمدنـع .ّرـضسلا نـمـكــي
نود نم كلذ لعفإا ،هّوأاتلاو نينأا
لق .هللا هاجت ةـنـيـغـضض لـمـحـت نأا
...ملأا اذه ّبرلا كرابيلف :يلاتلا

اي :لوقت كّنأاكو نوكي كهّوأات عد
.لوهمٍ ملأا يف ينّنأا ملعت َتنأا ،يّبر
نكتل نكل .فّقوتي ول ّدوأا ينّنأا ملعت
ّلك ملعي هللا .يتئيضشم  ،كتئيضشم
كب ينتعيو هيعارذب كّمضضي .ءيضش
اهيـف بلـجـت ةـقـيرـطـب كدوـقـي ّمـث
،مظعأا (ةكرب) ًةمعن (ملأا) ُةمعنلا

 .<كلهت و مّدقتت ةياهنلا يفو
لك لّبقتن انوعد ،ةياهنلا يف

،انتاـيـح يـف أارـطـت يـتـلا لاوـحأا
اهّنأا ىلـع ،اـهـنـم ةـنِزـحُـمـلا ىـّتـح
،ةمعن قوف ًةمعنو ّبرلا نم ةكرب
،قاـحـضسنإاو عـضضاوـتـلـل ةــضسردمو
لخدنو ،ةمايق ىلإا انبيلضص لوؤويف
.نيقيّدضصلاو راربأا عم ّبرلا َحرف

:ةيصشربألا رابخأا ىلع علطإلل
iebtem/moc.koobecaf.www

 وأ
bl.gro.sotrauq.www


