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 ؟نايسنلل نمز درجم وه له

 يف مهو كاـــبتراو فوخ يف اـــنم ريثكلا شيعي ،اذـــه ;وركلا سورياـــف نمز يف

 مل ائيــــش نY رهاظتن نأ بجي الو اننكمي ال .نكمم تقو برقأ يف هئاهتنا راظتنا

 ءاقبلا ،تالـصاوملا ةكرح فاقيإ ،تنرتنالا ربع سورد :لهـس نمز هنأو لـصحي

 يعامتجالا لاــــصتالا لئاــــسو ام اموي للقت مل .ةزاجإ نودب اذه لك ،لزنملا يف

 ىلع هدهاــــــشي ديج مليف ىلع رثعي نأ ناــــــسنالا لمv ناك ،يمويلا لمعلا نم

 .سكيلفتنلا وأ زافلتلا

 ةلوهـــس ّلقأ وأ رثكأ ودبي قلطلا ءاوهلا يف هُّزنتلاو ةليوط تافاـــسمل ريـــسلا ىتح

 طــــسو يف وا ةيرق يف شيعت تنك ءاوــــس :كدوجو ناكم ىلع دامتعالÖ كلذو

 انل نومّدقي نيذَّلاو ،ةَّيِّحـــــــــصلا ةيانعلا يف نولمعي نيذلا هجاوي نيح يف .ةنيدملا

 نُّهكتلا نكمي ال ئراوط ةلاح ،انتحــص ىلع ظافحلل ةعئار ةمدخ مئاد لكــشب

 .نايسنلل اننمز يف ّكش الب رمألا حبصيس ،نكلو .اéّدمب
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 ةالصلا هذه مامتإل تاداشرإ -

 لالخ ةالــــصلل ابــــسانم اتقو رتخا -1

 .راهنلا

 نع يلزنملا رجحلا ءاــــــنثأ ثــــــحبا -2

 .ءودهلاو تمصلل بسانم ناكم

 ةروــــــص مامأ ةءاــــــضم ةعمش عــــــض -3

 ةروــــص وأ بيلــــص وأ حيــــسملا ديــــسلل

 .نيسيدقلا دحأ لاثمت وأ ءارذعلا ميرمل

 .سدقلا حورلا ءاعدتسe مق -4

 اــــهعدو هللا ةــــملك ىلا غـــــــــــصأ -5

 اـــهـــــــــــسفن حرـــــــــــشتو كـــيلا ثدـــحتت

 .اهسفنب

 ةـبغرب ريـــــــــــسلا ىلع اـمزاـع نك -6

 .ةايحلا يف ةديدج
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 سدقلا حورلا ىلا ةالص -

 ،طيلق ارابلا حورلا اهيأ

 ،عوسي ةفرعم ةمعن ينحنما

 تاملكب ئلتمم ;أو هذه يتالص أدبأ

  قلاخلا حورأ ايه

 ."نبالاو بآلا فرعن نأ انحنما"

 ،بآلا حور û معن

  ،بذعلا حورلا فيض تنأ

 نـبالا فرـعأ يـك اــــــمـئاد يـعـم قـبا

  .ربكأ قمعب

û ةسادقلا حور،  

  عوسي ةبحم ةمعن ينحنما

  يبلق لك نم

  يسفن لكب همدخأ نأو

 بــــحي اــــم لــــك اــــمئاد لــــمعأ نأو

  .بغريو

û ةبحملا حور،  

  يلثم ريقفو ريغص قولخمل حمسا

  تقو ِّلك يف مِّظعيو دِّجمي نأ

 .نيمآ .يصِّلخم بيبحلا عوسي
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 مويلا ةملك -

  )41-1 :9(         ريشبلا يليجنإلا انحوي سيدقلا ليجنا نم

  :نامزلا َكِلذ يف

لَفَـتو اذه َلاق .هِدِلوَم ُذنُم ىمْعَأ ًالُجَر ىَأر ،رِئاس ُعوسي امَنيَب
َ

 ،ضرَألا يف )1(

لَبَجف
َ

ـــسَتغاَف ْبَهذِا" :هل َلاق َُّمث ،ىمْعَألا َينيَع هِب ىلَطو ،ًانيط هِلافُت نِم   يف ْلِ

لَسَتغاف َبَهَذف .لوسَّرلا يَأ ،"ماولِس ِةَكرِب
َ

  .ًاريصَب َداعَف 

لـبَق نِم هـَنورَي اوناـك َنيذَّـلاو ،ناريجلا َلاـقف
ُ

 َكاذ وه اـمَأ" :ًاذاَّـحـــــــــــش َناـك هَّـنَأل ،

 ،ال" :لاق نَم مهنِمو ."وه هَّنِإ" :لاق نَم مُهنِمو "؟يطْعَـتــــسَيف ُدُعقَي َناك يذَّلا

 َكاذِب ،نيِّيــــــــــسيِّرِفلا ىلِإ اوبهَذَف ."وه �َأ" :لوقي َناكف ،َوه اَّمَأ ."هُهِبــــــــــشُي لب

لْبَـق نِم َناك يذَّلا
ُ

لَبَج هيف يذَّلا ُموَيلا َناكو .ىمْعَأ 
َ

 َينَيع َحتَفو ،ًانيط ُعوـــسي 

ـــس َموَي ،ىمعَألا ـــصبَأ َفيَك ًاـــضيَأ َنوُّيـــسيِّرِفلا ُهَلَأـــسف .تْبَ لَعَج" :مَهل َلاقف .رَ
َ

 

َينيَع ىلع ًانيط
ّ

  ."رِصبُأ ِّينِإ اهو ُتلَسَتغا َُّمث ،



 7 

سيَل" :نيِّيـــــــــــسيِّرِفلا ُضعَب َلاــقف
َ

لُــجَّرلا اذــه 
ُ

ـــــــــــش ُظَفَحي ال هَّــنَأل ،هللا َنِم   َةــعيرَ

ـــسلا  "؟تòآلا ِهذه ِلِثِمب يتìَ َنَأ ،ئِطاخ ُعيطَتـــسَي َفيَك" :نورَخآ َلاقو ."تْبَّ

 َحَتَـف دَقو ،هيف ُلوقَت اذام َتنَأو" :ىمعَألِل ًاـــــــــضيَأ اولاقف .مهَنيَب ُفالِخلا َعَقَوف

ِيبَن ُهَّــنِإ" :لاــق "؟َكــيَنيَع
ّ

 يف َكُّــلُك َتدِــلُو دــقو ،َتــنَأ اــنُمِّلَعُـتَأ" :هوباــجَأــف ."

  .هودرَط َُّمث "؟òاطَخلا

ــــــسف  :باجَأ "؟ناــــــسنِإلا ِنبِ† ُنِمؤُتَأ" :هل َلاقو هَيِقَلف ،هودرَط مûََّأ عوــــــسي َعِمَ

 ."َكُمِّلَكي يذَّلا وه ،هَتيَأَر دق" :عوـــسي هل َلاق "؟هب َنِموُأف ،ّبر ò ،وه نَمو"

 ِرادصِإل َملَاعلا اذه ُتئِج ِّينِإ" :عوسي َلاقف .هل َدَجسو "ّبر ò ،ُتنمآ" :لاقف

  ."نورِصبُي َنيذَّلا ىمْعَـيو ،نورِصبُي ال َنيذَّلا َرِصبُي نَأ :ٍمْكُح

 َلاق "؟نايْمُع ًاضيَأ ُنحَنفَأ" :اولاقف ،هَعم اوناك َنيذَّلا ،نيِّيسيِّرِفلا ُضعَب هَعِمَسف

 انَّنإ :نآلا َنولوقَت مُكَّنِكلو .ةئيطَخ مُكيَلع َناك امَل ً�ايْمُع مُتنُك ول" :عوسي مَهل

 برلا مالك-                                         ."ةَتِبß مُكُتَـئيطَخف ،رِصبُن
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  يصخشلا لّمأتلل

 ،ائيــش كلمي الو لِّوــستم ىمعأ هّنإ ،ةنيدملا يف ذوبنملا وه ةيليجنالا ةــصقلا لطب

 .هيلا تفتلاو هريــس ءانثأ عوــسي فَّقوت .ام ائيــش هيطعي يك هيلا تفتلي دحأ الو

 هت�اعم ىلع امئاد عقت ناـــــــــسنالا ىلع عوـــــــــسيل ةرظن لوأ نأ فـــــــــشتكن انه

 سملي يك برتقيو وندي امناو نيدي الو مكحي ال ةرظنلا هذÆ وهف ،هت†وعــــــــــصو

 ىري يك رميو هـــيلا بارتقالا بـــلطيو وندـــيو ثـــحبي يذـــلا رونلا وهف .حرجلا

  .يت�اعم

ـــــــــصاخ ايجروتيل أدبت ددرت نودبو اروف  يفـــــــــشي يكل اعبّتا سوقط ،عوـــــــــسيب ةّ

ـــûإ ،يمعألا  باـــعللاو ءاـــملاو دـــيلا اـــيجروتيل يهو تاـــكرحل† ةـــئيلم اـــيجروتيل اّ

 اûا ،ذوبنملا ىمعالا اذه يفــــــشت يتلا ةــــــصاخلا حيــــــسملا ةيجروتيل اûا ،نيطلاو

 توهال اûا .ناـسنالا دـسج وه يذلا ديدجلا هللا لكيه يوتحت يتلا ايجروتيللا

 اوفرع نيذـلا .دـيدـج نم هـقلخ ةداـعإو ناـــــــــــسنالا قلخ ىلع مزاـع ∏اـف :قلخلا
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 ،ال" :لاق نَم مهنِمو ."وه هَّنِإ" :عوـــــــــسيب هئاقل دعب هوفرعي اودوعي مل ،ىمعالا

  ."هُهِبشُي لب

 ىقتلا اــمدــنع هــنكلو .يجراــخلا هرظنم ريغتي مل ،دــيكأــتل† ؟ريغت يذــلا اــم ىرت

ـــضيأ تنأ ِّريغ .اديدج �اـــسنا حبـــصأ ،عوـــسيب  ةرظن ِقلأ ،هرييغت يف بغرت ام اً

 اديج رظنا .كـــــسفن ىلعو ملاعلا ىلعو صاخـــــشألا ىلعو ،ةايحلا ىلع ةديدج

 رظنلا يف أدـبا .بـلقلا نويع حتفنت اذـكهو ،دـيعبلا قفألا ىلا علطت ،قمعلا ىلا

 ُّبَّرلا اَّمَأو ،رِهاوَّظلا ىلِإ ُرُظنَي اَّمنِإ َناــــسْنإلا َّنإف" :اهيلا هللا رظني امك ةايحلا ىلا

 )ب7 :16 ومص 1( ."بْلَقلا ىلِإ ُرُظنَي هَّنِإف

 .يلزنملا �رجح يف ىتح موـــصلا نمز يف اـــضيأ انتريـــسم يه ىمعالا اذه ةريـــسم

 ءيـــــــــــش لـك" ىرن اـنلعجيو اـنعمجي يذـلا هرونب �ريني نأ وه عوـــــــــــسيب ناـميإلاـف

 ةيحورلا تاــسوريفلا كلت ةبراحمل حاقل لــضفأ يه عوــسي عم ةقادــصلا ."ديدج
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 انل رهظي ،صاخ لكـــــــشب .ىـــــــضرم انلعجت فـــــــسألل يتلاو موي لك انمجا√ يتلا

 .انتاوخأو انتوخا ةنونيد يف عقن نأ لهسلا نم :ةنونيدلا سوريف مويلا ليجنا

 ،هبايغ يف ةصاخو رخآلا ىلع ةميمنلا ةبرجت يف ناسنالا عقي نأ لهسلا نم مك

 يك انتايح يف هللا رمي ،مويلا .هعم فطاعتلاو هتبحم نع يّلختلا لهــــــسلا نم مك

 ،ءاـفـــــــــــشلا ةـلاـح يف .ةـماـيقلل ةرينمو ةدـيدـج اـقيرط كـيلع ضرعي يك ،اـنيفـــــــــــشي

 رونل ادوهـــــــش نوكن يك ةلادعلاو قحلا قيرط يف ريـــــــسلا ىلع نيرداق نوكنـــــــس

 .هللا رون ،مظعأ
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 يصخش ريمضلا صحف -

 ريـــــسلا نم ينعنمتو ةقرـــــشم يتايح لعجت ال يتلا ةملظملا فقاوملا يه ام §

 ؟يمالحأ قيقحتل ةعرسب

ـــــــسِّملتم ريـــــــسأ ينلعجي يذلا ءيـــــــشلا وه ام §  لجر ريـــــــسي امك قيرطلا اً

 ؟ىمعأ

يمدـق ىلع فقأ يك ياـمع نم ءاـفـــــــــــشلا يف ةـبغرب رعـــــــــــشأ لـه §
ّ

 ةـيؤرب 

 ؟يتايح ىلاو صاخشألاو ءايشألا بلق ىلا لصأ يك ،ةديدج

ّــمجتم ىقبأ ال يك هارأ اــم راــيتخا ةــفرعم برلا ىلا بــلطأ لــه §
 ىلع ادِ

 ؟يتاعلطت ةبتع

 لعفأ نأ يننكمي اذام :ةنيعم ةملظم تالاح نوهجاوي س�أ يلوح دجوي §

 رونلا صيـــــــــــصب مهيطعأل هللا دـــيب ةادأ نوكأ نأ يناـــكم† فيك ؟مهل

  ؟ةايحلا يف لمألاو
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 ةّيماتخ ةالص -

 امك ةقيقحلا يانيع ىرت يك يمامأ قيرطلا ريني يذلا هلإلا ،سدقلا حورلا اهيأ

 ال ،اقح يه امك ثادحالاو ءايشألا ىرأ ينعد ،هلإلا سدقلا حورلا اهيأ .يه

 حورلا اهيأ .ةدودحملا ةيرشبلا يتفرعمو ةيثبعلا يتاعانقو يتين�أ لالخ نم

 يك يلخاد يف ةأبخملا ةقيقحلا فشتكأ ينعد ،رونلا ينحنمي يذلا هلإلا سدقلا

 الو دعت ال يتلا يتارربم شابغ يقامعأ يفو ةديج ةقيرطب ةءارقلا نم نكمتأ

 ةدودحم ةقيرطب يتارايخ ذاختا ىلع ارداق نوكأس ،كرون لضفب .ىصحت

 يف بحي نأ راتخي نأ بجي يذلا ينهذو يبلق رون تنأ ،بر ò معن !ةحضاوو

 .يلامع— موقأ نأ ترتخا يذلا �أ يننأل ،ةايحلا نم ةظحل

 

 


