
ةلاشسرلا ــــــــــــــــ
(21-2 :9 سسوثنروك1)

يتلاسسِر َمَتاخ نإا ُةوخإا اي
وه اذهو *برلا  متنأا وه
َنـيذــلا دنــع يــجاــجــتــحا
 اـنـلـعـلَأا *يـنـنوـسصحــفــي
َلــُكأاــن نأا اــنــل َناــطـــلـــسس
َناطلسس  انـلـعـلَأا *برـسشنو
ٍتخأا ٍةأارـماـب َلو نأا اـنــل
برلا ِةوخإاو ِلـسسرـلا ِرـئاـسسك
اـباــنرــبو اــنأا مأا *اــفــسصو
 نأا انل َناطلسس  انَدحو
طـق ُدـنـجـتـي نـَم *لـِغـتــسشن
نـَم .هـسسفـن ىـلـع ُةـقـفـنـلاو
نم ُلُكأاي و ًامرك ُسسِرغي
ًاعيطق ىـعرـي نـَم وأا .هِرـمـث
*عيطقلا ِنَبَل نم ُلُكأاي و
ِبسسحب اذـهـب مـلـكـتأا يـّلـعـلَأا
ُسسومانلا َسسيـل مأا ةـيرـسشبـلا
دق ُهنإاـف *اذـه لوـقـي ًاـسضيأا

 ىسسوم ِسسومان  َبتُك
َهللا لعـلَأا .ًاـسسِراد ًاروـَث مـُكـت
َكلذ َلاق مأا *ناِثلا ُهمهُت
امنإا لب .ةلا  انِلجأا نم
يغبني ُهنأ .انِلجأا نم َبِتُك
ىـلـع َثُرـحـي نأا ِثِراـحــلــل
ىــلــع ِسسِرادلــلو ِءاـــجرـــلا
 ًاكيرسش َنوكي نأا ِءاجرلا
دق ُنـحـن اـنـُك نإا *ِءاـجرــلا
تاـيــحورــلا مــكــل اــنــعَرَز
سصحن نأا ًاميـظـع ُنوـكـيـفَأا َدُ

نارفغلا ـــــــــــــــــــــ
ٍلـَثـَ ةسسّدقا انتسسينك انعلاطت

لوسسرلا سسرطبل عوسسي ّبرلا هاطعأا
هلأاسس اـمدنـع ،(53-32 :81 تـم)

مك ّبر اي> :ةرفغا نع خأا اذه
؟هل رفغأا انأاو يخأا ّإا ئطخي ةّرم
:81 تم) <؟تاّرــم عــبــسس إا لـــه
نمو ،لـَثـَا اذه نم حسضّتي .(12
،ىرخُأا مـيـلاـعـت
مراـسص ّبرـلا ّنأا

عوسضوم  ادج
 ذإا ،ةرـــفـــغا

نــــــــك ن 
نيرخآلـل رـفـغـي
بـــــلـــطـــــــي نأا
.هللا نم ةرفغا
لوقب لَثـَا أادبي
:عوــــسسي ّبرــــلا
توكـلـم هـبـسشي>
اـــــم ّنإا يأا ،(32 :81) <تاومـسسلا
للخ نم هاّيإا انميلعت ّبرلا ديري
ىلـع يـتـلا ةـلاا وـه لــَثـَا اذـه
هدوجو نمسضيل اهقّقحي نأا ناسسنإا

 اا هذــهو ،توــكــليــه ةــلا
توكلا  دوجو  يأا .نارفغلا

ن  نيرخآلل رفغي.
قلطنا ّنأا لـَثـَا اذه نم رهظي

،انـها هـتـفأارو ّبرـلا ةـمـحر وـه
نأا كـِلـَا دارأا امدنع .هديبع نحن
غلاب هـل نوـيدا هدبـع بسساـحـي

نك  ،(ةنزو فآا ةرسشع) ةلئاط
ٍدبـــــــع ّيأ  نأا ناــمزــــــلا كلذ
 هرمع ّلـك ىـسضق وـلو ،اـهـيـفوـي

هلهـــميل دبـعـلا هـيـلإا لـّسسوـت ،لـمـعـلا
هيلع كـِلـَا نّن .نيدلا وي ىّتح
ناـك نأا دعـب ،هـّلـك نــيدلا هــل كرــتو
هدوأاو هتأارماو وه هعيبب اًرمأا ردسصأا

دقل .هيلع ناك ام ويل هل ام ّلكو
لوـسسرـلا ناـسسل ىـلـع ،ّبرـلا اـنـَمـلــع
إا رِدابا وه ناك هللا ّنأا ،سسلوب
،اناياطخ  ُدعب نحنو انتاسسم
:هسسفن قيرطلا  كلسسن نأا اناعدو

<ا ّنأذإا حيسس
ُدـــــعـــــب اـّنـــك
تاـم ءاـفـعـسض
تقوـــــلا يـــــف
لـجأ نـّيــعا
هّنإاـف .راـّجـفـلا
تو دهاـــب
.راب لجأ ٌدحأا
لــجأ اـــمـــّبر
رسسجي حلاـسصلا
نأا اــــًسضيأا ٌدحأا

نّيب هللا ّنكل .تو انل هتّبـــ هّنأ
حـيـسسا تاـم ةأاــطــخ ُدعــب نــحــنو
نم عـفرـُيـل> ؛(8-6 :5ور) <انلـجأ
ٍبسضغو ٍطـخـسسو ٍةرارـم ّلـك مـكـنــيــب
،ٍثبـخ ّلـك عــم ٍفــيدو ٍحاــيــسصو
،ٍسضعب وحن مكسضعب ءاـفـطـل اوـنوـكو
مكاسس امـك اـسستـم قوـفـسش
-13 :4 فأا) <حيسسا  اًسضيأا هللا

نم دبعلا اذه جرخ اّمـل ،ًاح .(23
هئاقفر ديبعلا ِدحأاب ىقتلإا ،هدّيسس دنع
،ادج ديـهز غـلــب هــل نــيدي ناــكو
هيـلـع ناـك يذـلا غـلـباـب ًةـنراـقـم
دبعلا ّنأا غ .غلباب هبلاطف ،هدّيسسل
وي ىّتح هلاهمإا هيلإا بلط نويدا

8102 /23 ددعلا
بآا21  دحألا

 نيَديهششلا راكذت

سستيكينأاو سسويتوف
اثلا نحللا

رششع يداا رـَحـَشسلا ليإا



ةلداعم اهّنإا .(51-41 :6) <مكتّز
هللا ماهّتا اننك و ،ادج ةطيسسب
إا ردابا وه ناك ذإا ،ةوسسقلاب
انّنأ سسيل ،انـتاـسسمو اـنـتـمـحر

،رسشبلل هتّب ببسسب لب ،نواسص
نأا نك ام ّلقأا .اًقباسس انركذ امك
نأا وـه هـعاـبـتأا نـم ّبرـلا هـبـلـطــي
.وه لعف املثم اولعفي

ّيحيسسم ناسسنإا ّيأ نك  ،اذل
نأا نم هعن ةّلع ّيأاب لّلعتي نأا
ّأا ناسسنإا ءاسش اذإا .نيرخآلل رفغي
نأا عيطتسسي  هّنأاب رعسش اذإا وأا ،رفغي
،ّبرلا كي نأا هل لسضفأاف ،رفغي
،دعب اميف همـسساـب ىـّمـسستـي نأا نـم
هنلعأا يذلا باقـعـلا ىـّقـلـتـيـسس ّإاو
هاـطـعأا يذـلا لــَثـَا  اـنـل ّبرـلا
ىـّمـسسن نـحـن .سسرــطــب لوــسسرــلــل
،انمّلـعـم مـسسا ىـلـع <ـّيـحـيـسسم>
امو ،هب انرمأاي ام لمعن نأا انيلعو
انيلع ام انل كرـتاو> :هاـّيإا اـنـَمـلـع
،اًذإا .<هيلع انل ن نحن كن امك
هكفسسب اناياطخ ّلك اّنع ا ّبرلا

لّثمتن نأا انيلعف ،بيلسصلا ىلع همد
سسيلو ،انيلإا ئطخي ن رفغنو هب
.وه تام امك تو نأا بولطا
هّنأا ،ّيقيقا مّلعا ،ّبرلاب تفللا

 ءيـسشب اـنرــمأاــي  وـه هـلـمـعـي،
يك هاطخ ىلع سسن نأا انليبسسف
.سسّدقتن

هلإلا ةدلاو
ــــــــــــــــــــــــ

 ةسسّدقا انـتـسسيـنـك دـيـعـُت
ىركذل بآا رهسش نم رسشع سسماا
يتلا ،رم ءارذعلا هلإا ةدلاو داقر

ّلـكـلا هــلإا اــهــئاــسشحأا  تلــمــح
مويلا اذه  دّيعن .اعلا سصّلو
توا ّنأ ،دسساب ءارذعلا داقرل

ناك توا اذهو ،رسشبلا ّلكل ّيمتح
إا اهلاقتنا تقبـسس يـتـلا ةـلـحرا
مقت و ،تلقتنا اهّنإا لوقن .ءامسسلا

ناك نإا *تايدسسا مكنِم
 َنوـــــكِسشي َنورــــــخآا
انسسلـفَأا مـكـيـلـع ِناـطـلـسسلا
لمعتسسن  انكل .وأا ُنحن
ُلمتحن لـب َناـطـلـسسلا اذـه
َبـبــسســُن لــئــل ٍءيــسش لــك
 .حيسسا ِةراسشبل ام ًاقيوعت

ليإلا ــــــــــــــــ
(53-32 :81 ىتم)

:لـَثَا اذـه برـلا لاـق
تاوـمـسسلا توـكـلـم هـِبـسشـُي
نأا دارأا ًاــكـــِلـــَم ًاـــناـــسسنإا
أادب املف *ُهَديبـع َبـِسساـحـي
ِهـيـلإا َرـِسضحُأا ِةـبــسسااــب
سشـَع ِهــيــلــع ٌدحاو ِفآا ُةَرـَ
ام هل نكي  ْذإاو *ٍةنزو
َعابـُي نأا ُهُدـّيـسس َرـَمَأا وـي
لـكو ُهُدوأاو ُهـُتَأارـماو وـه
رخف *ُهنـع ىـفوـُيو ُهـل اـم
ًلئاق ُهل ًادجاسس ُدبعلا َكلذ

هيلع ْل لك َكيفوأاف ام
ِدبـعـلا كلذ ُدـّيـسس قَرـَف *كل
*نـيدلا ُهـل كرـتو ُهـَقـلـْطأاو
ُدبـعـلا كلذ جرـخ اـمدعــبو
ِهــئاــقــفُر نــم ًادبــع َدجو
ٍراـنـيد ِةـئ هــل ًاــنوــيدم
ُهـقـُنـخـَي ذـخأاو ُهـَكــَسسمأاــف
كيلع  ام ينِفوأا ًلئاق
ِهيمَدَق ىلع ُدبعلا كلذ رخف
ْلـه ًلـئاـق ِهـيــلإا َبلــطو
*كل ام لـك َكيـفوأاـف يـلـع
 ُهحرطو ىسضمو ىبأاف
*نيدلا َوي ىتح ِنجسسلا

ناك ام ُهؤواقفُر ىأار املف
اوءاـــــجو ادج اوـــــنِزـــــَح
ام لكب مهَدـّيـسس اوـمـَلـْعأاـف
ُهُدّيسس ُهاعد ٍذئـنـيـح *ناـك
ُريّرسشلا ُدبعلا اهيأا ُهل لاقو

.نيدلا هل
عوسسي ّبرـلا ّنأا اـنـه ظـحلـن

ناسسل ىلع اهسسفن ةرابعلا لمعتسسا
(هـقـيـفر) دبـعـلا ّرـخـف> :نـيَدبــعــلا

ّيــلــع لــّهــ :ًلــئاــق هــل دجـــسسو
.(92 ،62 :81) <عيما كيـفوأاـف
دبـعـلا ّنأا ،لــَثـَا عـماــسس سضفــي
هلماع امك هقيفر دبـعـلا لـماـعـيـسس
.هيلع هل ناك ا هاــسسيف ،هدّيسس
هقيفر عم لعف دبعلا اذه ّنأا غ
ىسضم لب ،درُي ملف> :اًما سسكعلا

<نيدلا َوي ىّتح ٍنجسس  هاقلأاو
 نوجسسا ّنأا ملعلا عم ؛(03 :81)

عيطتسسي نل اًيلاتو ،لـمـعـلا هـنـك
ىــقــبــيــسس يأا ،اًدبأا نــيدلا ءاــفـــيإا

.ةايا ىدم اًنوجسسم
كاذ لعف ام كـِلـَا ملع امدنع

هّنأ ،ةّدسشب هبـّنأاو هاـعدتـسسإا ،دبـعـلا
هدـّيـسسب لـّثـمـتـي نأا سضفــُي ناــك
:وـه هـمـحر اـمـك هـقـيـفر مــحرــيو
بذعا إا همّلسسو هدّيسس بسضغو>

<هيلع هل ناك ام لك َوي ىّتح
لــَثـَا ةـسصلـخ يـتأاـت .(43 :81)
ىلع هئارو نم ةّيميلعتلا ةلاسسرلاو
ّيوامسسلا يبأا اذكهف> :ّبرلا ناسسل
نــم اوــكت  نإا مــكــب لـــعـــفـــي
<هـتّز هـيـخأ ٍدحاو لـك مـكـبوـلــق
(81: 53).

 ميلعتلا اذه حوسضوب ّبرلا رّرك
ناسسنإا ىلع يأا ،ةفلت تابسسانم
نارفغلل اًزهاج نوكي نأا ّيحيسسا
،رفغي نأا ّإا هنك و ،دودح لب

مّدقت ٍذئنيح> :باقعلا ةلئاط ت
ةّرم مك ّبر اي :لاقو سسرطب هيلإا
له ؟هل رفغأا انأاو يخأا ّإا ئطخُي
 :عوسسي هل لاق ؟تاّرم عبسس إا
إا لـب تاّرــم عــبــسس إا كل لوــقأا
-12 :81) <تاّرم عبسس ةّرم عبسس
سساـّنـلــل رــفــغ نإا هــّنإاــف> ؛(22
سضيأا مـكـل رـفـغـي مــهــتّز مـكوـبأا اـً
سساّنـلـل اورـفـغـت  نإاو ،ّيواـمـسسلا
سضيأا مكوبأا مـكـل رـفـغـي  مـهـتّز اً



كل ُهُتكرت كيلع ناك ام لك
نأإا َتْبلط ك* ناك امَفأا
َتنأا َمـَحرـت ْنأا كل يـغـبـنــي
َكُتمحر امك كـَقـيـفر ًاـسضيأا
هعفدو ُهُدّيسس َبِسضغو *انأا
َيـِفوـي ىـتـح َبذـعا إا

اذكهف *ِهيلع ُهل ام َعيمج
مكب ُعنـسصي يواـمـسسلا يـبأا
لك مكِبولق نم اوكت  ْنإا

.ِهِتز ِهيخأ ٍدحاو

لمأات ـــــــــــ
نإا اـنـنأا حـسضاوــلا نــم

اـنـسسفـنأَ ا اـنـيــغــتــبا
نأا انـيـلـع بجو بيرـقـلـلو
انراكفأا رّثؤوت  ذإا .ريغتن
ام لك  لب بسسحو انيف
بجي اذهل .ًاسضيأا انب طيحي
راــكــفأا ىوــسس ردسصــُن أا
.ةدودولاو ةئداهلا،ةقداسصلا
ّبحن نأاـب برـلا اـنـيـسصوـي
نــم كلذ سسيـــلو ،اـــنءادعأا
.نحن انلجأا نم لب مهلجأا

انسصُغ املك اننأ  ىركذ
قيدسص نم اهانيقلت ٍةءاسسإا
وأا فراــــعا دحأا نـــــم وأا
اـنـل نوـكـي نـلــف براــقأا
نأا بجـي .ةــحار و ٌملــسس
هذــه لــثــم نــم رّرــحــتــن
انيلع ّنأا ينعي اذه ،راكفأا
بجي .بلقلا نم حماسسن نأا
.ءيسش لك ىلع حماسسن نأا

ُملسسلا انل بلـجـي فوـسسلو
كلذ دعـب هــب رــعــسشن يذــلا
حرفلاو ةحارـلاـب ًاـسساـسسحإا

سسيــــلو ،ردسصلا حارــــسشناو
لـــــكــل لـــــب اــنــل طـــقـــف .ًاـــسضيأا اـــنـــب طــــيا
رـثأاـب عـيــما رــعــسشيــسسو
انراكفأا تناك نإا ،انراكفأا

.ةيملسسو ةدودو

 ءارذـعـلا ةدوـل َدـِهـُسش دقــل
و اقولو ىّتم بسسحب َليإا
سضيأا دقـلا دهـعـلا ّيبـنـلا نـلـعـي .اـً

:ّبرلا لاـقو> :هاـيؤور  لاـيـقزـح
و حتفُي  ،اًقلغم نوكي بابلا اذه
هـلإا ّبرـلا ّنأ ناـسسنإا هــنــم لــخدي
ىـقـبـي اذـهـل هـنـم لـخد لـيـئارــسسإا

لوقي ،اًسضيأا .(2 :44 زح) <اًقلغم
لب ءارذعلا ّنإا اه> :ءايعسشإا ّيبنلا

ليئوناّمع همسسا ىعدُيو اًنبا دلتو
:7 سشإا) <انـعـم هـلـلا هسسفـت يذـلا

.(32 :1 تم ،41
اًسضيأا سسّدقــا باتـكلا انمّلعُي

اًسسوسس ناك ءارذعلا روسضح ّنأا
 ثيح هتلوفط ذنم اهنبا ةايح

 هـنـع لاـقـُي اـم ظــف> تناــك
اناق سسرع إا ،(15 :2 ول) <اهبلق

ٍزاعيإاب هبـئاـجـع وأا تناـك ثيـح
ىلع هتومو هميلسستو ،(2 وي) اهنم
.(72-52 :91 وي) بيلسصلا

 ّكسش  ا ّنأاا ثدّيرو
وـه ةـّيـناـسسنإا خـيراــت  زرــبأا

كأا هـنوـك ،ةـمـلـكـلا دــّسس لـّخدت
ّكسش  .ةـّيرـسشبـلا خـيراـت  ّيـهـلإا
ىّدأا هلإا ةدلاو ماركإا ّنأا  اًسضيأا

يعو ىلع ظافا  ايسساسسأا اًرود
لوـح تاـعارـسصلا ةف ةـسسيـنــكــلا

.ق) هتيرسشبو حيسسا ةهولأا ةديقع
نوـمـهـفـي نوـنـمؤوا ناــك .(4-7
فورظ  حيسسا ةهولأا نلعتسسا

ةّيلوتب ظفح و ،ةبيجعلا هتدو
هّنأا  هومهفف هتوسسان اّمأا ،ءارذعلا

سصخـــسش نـــم يأا ،ةأارـــما نـــم دلُو
،ةسسينكلا دّكؤوت .ّيقـيـقـح ّيـخـيراـت
،<هـلإا ةدلاو> ةـيـمـسست للــخ نــم
راسص ةملـكـلا هـلإا ّنأاـب اـهـتديـقـع
ةدلاو مارـكإا ،اـًيـلاـت ،اـقـح اـًناــسسنإا
.حيسساب اهتقلع ةجيتن وه هلإا

 ا اذــه سصقــنــُينأاـسش نـم مارـكإ
بدتـلا للـج نـلـعـُي اـمــّنإا ،هــلإا
.ناسسنإاب دّجمتي هللا ّنأ ،ّيهلإا
فـقـسسأا سسواـنـيرـيإا سسيّدقـلا لوـقـي

ّيتاذلا اهناطلسسب تاومأا ب نم
اهـنـبا اـهـماـقأا .عوـسسي ّبرـلا لـثـم
رم .ةماركلا اهحنمو هيلإا اهعفرو
ىلع ،اهداقر ذنم ،تلسصح اهدحو
عم اّنك اذإا هيف نوكنسس يذلا دا
قّوذتن نـحـن .رـم لـثـم ،حـيـسسا

،ديـعـلا اذـه  ،توـكـلا ًاـقـبــسسم
عـيـما نوـكـيـسس فـيـك عـّقوـتــنو

عمت عوسسي ّبرلا لوح.
ّيهلإا ةملكلا حيسسا ةـقـيـقـح

نـم هـتدوو ،اـًناـسسنإا راـسص يذــلا
عماا ناإا اناك ،ءارذعلا رم

 ا نورـــقـــلاوأ خــيراــت نـــم
ةـسسيـنـكـلا ءاــبآا سشي .ةــسسيــنــكــلا

اذــه إا حوــسضوــب اــهـــعـــماو
انتسسيـنـك يـــطـعـت ،اذـل .عوـسضوا

 ةدــّيــسسلـــل ةدــــيرــف ةــناـــكـــم
سصختو ،اهتـّيـجروـتـيـل ةّدع اهل سصّ
 ةلسص وأا ةمدخ ماقُت  .دايعأا
امك ،اهـــمسسا رــكذتو ّإا ةسسينكلا
اـــهـيـــلإا نوـــمّدقـــي نـــمؤوا ّنأا
ّمسسمو ،اهاّيإا نيدّج تابلطلا
مــيــبوسشلا نــم مرــكأا> اــهاــّيإا

نــم سساــيــق غــب اًد عـــفرأاو
.<ميفاسسلا

حيبسستلاو ماركإاو ديجمتلا عون
هدّدر هــلإا ةدلاوــل هــمدقــُن يذـــلا
ةـظ لـيـئاج ةـكــئلا سسيــئر
ةئلتما اهـتـّيأا يـحرـفإا> :ةراـسشبـلا
 تنأا ةكرابم ،كعم ّبرلا ،ًةمعن
ام ًاسضيأا كانه .(82 :1 ول) <ءاسسنلا
تاباسصيـلأا اـهـتـبـيـسسن هـب تهوـفـت
،ةراسشبـلا ثدح لـه تناـك يـتـلا

اهّنأا ليإا اهنع انخي يتلاو
سسدقـــلا حورـــلا نـــم تألــــتــــما>
ّمأا يتأات نأا  نيأا نم :تــخرسصف
.(34 :1 ول) <ّإا يّبر

 ةـّيرـسشبـلا تاداـهـسشلا وأا
ولا ّرسس مهفل ٍةلواةقئافلا ةد

:اهسسفن ءارذعلا نم يتأات ،ةعيبطلا
فرعأا تسسل انأاو اذه نوكي فيك>
 .(55-64 ،43 :1 ول) <؟ًلجر



ئلت ناسسنإا وه هللا للج> :نويل
.<ًةايح

ىـلـعأا وـه <هـلإا ةدلاو> بقــل
ّيأا عاطتـسسإا د ىـمـسسأاو ةـيـمـسست
ّنأا ،يـنـعـي وـه .هـغـلـبـي نأا ناــسسنإا
ةدو  ًلعاف اًرود تّدأا ةدّيسسلا
رزآاتلل ىمسسأا جذومنلا اهّنأاو ،هلإا
رود .ناسسنإاو ةّيهلإا ةمعنلا ب
لمع ماإ ًايسساسسأا ناك ءارذعلا
ول دّسسجتيل هلإا نكي  .سصلا

هبدتـل ّيـعوـطـلا ءارذـعـلا لوــبــق
اهوعدت ،اذل .اهـتـطـسساوـب لـسصاا
املثـم ،<ةديدا ءاّوـح> ةـسسيـنـكـلا
،ءارذعلا .<ديدا مدآا> وه حيسسا
نايسصع تسضقن ،ةلماكلا اهتعاطب

.وأا ءاّوح
ةوعد لامكإا يه ءارذعلا رم

هدوعو ّلكل هـلـلا ماإاو ،ءاـيـبـنأا
هنم دلوتل اًبعـسش هـلـلا راـتـخإا .مـهـل
ءاوح ،اهلامكب ،تراسص يتلا ةاتفلا
ًلكيه ءارذـعـلا تحـسضأاـف ،ةديدا
تقّق ذإا ،دسساو سسفّنلاب هلإلل
ّبر ّنأا نـع ءاـيـبـنأا لاوـقأا اـهـيــف
نوكي وهو> هبعسش  نكسسي دا
) <اًبعسش هل نونوكي مهو اًهلإا مهل

.(61 :6 وك2و ،21 :62
ىلع اّنحوي هذيملتل ّبرلا لاق

:91 وــي) <كــّمأا اذوــه> :بيــلــسصلا
،ةــظــحــلــلا كلــت ذــنــم .(52-72
ّيحيسسا ّلكو اـّنـحوـي اـهتـعا
ةّيناسسنإلل ةروسص اـنـه اـنـيدل .اـمأا
ّلك ةمّمتم تسشاع ةناسسنإا :ةادتفا

تطـعأا يــه .اــهــل هــلــلا هدارأا اــم
ناـسسنإلـل لـمـكأا لـثاو ةروـسصلا
هل سسّركُيو هلإا نع ثحبي يذلا

قمع  هـلإا لـبـقـي يذـلاو ،هـتاذ
ةراـنا ىـلـع> عـسضوـيـف ،هـناــيــك
<تيبلا  نيذلا عيم ءيسضيو
.(51 :5 تم)

.ًاسضيأا ٌحيحسص سسكعلا
ًلقثُم ةلئاعلا بر ناك نإاف
ةـيـلاا ةـلـئاـعـلا موـمـهـب
ُدارفأا نوكي نلف اهِبعاتمو
ىـتـح .ملـسس  هـتـلـئاــع
نــيذــلا ،راــغـــسصلا دوأا
ِمــهــف ِرـــمـــع  اوـــسسيـــل
نوكي نل ،ةايا تلكسشم
مــهاـــبأا نأ ملــسس مــهـــل
انيلع كلذل .مومهلاب ٌلقثُم
نَم سصخأا ىلعو ًاعيمج
ةرسسُأا ةيلوؤوسس نوعلطسضي
انسسفنأا عدون> نأا ملعتن نأا

لــكو ًاــسضعــب اــنــسضعـــبو
.<هلإا حـيـسسمـلـل اـنـتاـيـح
 اـم لـكـب ،نــمؤوــن ح

هللا ّنأاب ،ىنعم نم ةملكلا
انأاـجـــتـلا نإا اـنـــنـيـعـُيـسس
فوـسسف ،بلـقـلا نــم هــيــلإا
مّلـعـتـن نأا بجـي .اـنـيّزـعـي
نم حماسسن نأا ًاسضيأا نحن
.بلقلا

إا نوتأاـي نوثـك بعـسصي هـنإا  نوـلوـقــيو
ىـلـع ةـظـفاا مـهـيــلــع
ةقيقاب .ّيلخادلا مهملسس
 ىلع ظفاحن نأا اننك
ناك نإا ّيـلـخادلا اـنـملـسس

ًّوأا انيلع .انبنؤوي انمسض
رظنيسسو انمسض نّكسسُن نأا
.هتمعنب انُنيو انيلإا برلا
هحلسص نم انحن فوسس
ةـيـهــلإا ةردق حلــسصلا نأ
نوبلطـي نـيذـلا  لـمـعـت
دقو .ةايا عوبني ةرارحب
يـنـب اـي> :برـلا اـنـل لاــق :32 مأا) <كبـلــق يــنــِطــعأا
62).

يبرشصلا سسوادت خيششلا

ةديشسلا داقر ديع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 51 ةسسدقا انتسسينك دّيعت

هــلإا ةدلاو اــنــتديــسس داــقرـــل بآا
ةبسسانملل .رم ةيـلوـتـبـلا ةـمـئادلا
ةـيــسشرــبأا يــعار ةداــيــسس سسأاي
ةلسص ةمدخ سساـيـلا تيـلوـبوا
ءاـسسم نـم ةـسسداـسسلا دنـع بورـغـلا
سسادقـلا ةــمدخو بآا41 ءاثلثـلا
حابـسص نـم ةرـسشاـعـلا دنـع يـهـلإا
حاين ةسسينك  بآا51 ءاعبرأا
.توب سسأار  ةديسسلا

فاعإلا ـــــــــــــــــــــ
هللا ةّب كينيع بسصن عسض

إا عرـسسأا .ةـفوـسصوا غ رـسشبـلـل
نــع ةــبوـــتــلاــب كسسفــن هـــطـــت
مرـكـت دـّيـسسلا ناـك اذإاـف ،اـياــطا
،هعم بولسصا ّسصّللا ىلع هتفأارب
اـنـــيـلـع مّرـــكـتـي ّيرــاـب مــكــف

عا نإا رــسشبــلــل هـــتـــّبـــحاــنــف
نم ةدافتسسإا انيـلـع .اـناـياـطـخـب

أاو هـتـّبّ ا نـم لـجـخـنعإفا
فاعإا ةّوـق ّنأ ،اــناــياــطــخــب
ّسصـّلـلا .مـيـظـع اـهـلـعـفو ةـمـيـظـع
سسودرــفــلا باوـــبأا دجوـــف فعا

بلطي نأا أاّرجتـف فعا .ةـحوـتـفـم
 هـّنأا ّإا .ّسصل هـّنأا عــم توــكــلا
لب فاعإا لبق هللا توكلم بلطي
.هدعب

مفلا ّيبهذلا اّنحوي سسيّدقلا

:ةيششربألا رابخأا ىلع علطإلل
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