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 ةدحتملا ةیلودلا ةرصنعلا ةسینك

 ٢٠٢٢ لیربا

 
 ةمساح ةظحل
 نوسنوج اكیبیر ملقب 
  
 .رارقلا ىلع ًادامتعا صخش رسك وأ عنص مھنكمی .ادج بعص .ادج ریثك .تارارق
  
 .يئاھنلا انرارق - دحاو رایخب ةمساح ةظحل كشو ىلع ًاعیمج نحن
  
 تنك .ساسكت ، نتسویھ يف ناریط ةكرش يف يلودلا رفسلا بلطتت ةفیظو ىلع لوصحلا يف بغرأ تنك ، ةباش تنك امدنع
 .ةفیعض و ةریغص تنك .يدرفمب نوكأ نأو يسفن نیسحت ةصرفب عاتمتسالاو ةبعصلا ةیلزنملا يتایح نع داعتبالا يف بغرأ
  
 رارقب ھیلإ لوصولا نكمی وأ ًابعص نوكی نأ نكمی .كلبقتسم ددحی نأ نكمی دحاو رایخ :ةمیكحلا تاملكلا ضعبب يمأ ينتربخأ
 .دحاو
  
 تلأسو كانھ ةسینكب تلصتا .رشع ةینامث طقف تنك ، ةفئاخ ، يدحو تنك .نتسویھ يف يدل تناك يتلا رعاشملا ًادبأ ىسنأ نل
 دیدحت ماظن كانھ نكی مل ، تقولا كلذ يف .نتسویھ يف ةدایقلا نم ةفئاخ تنك .ةسینكلا روضحل يباحطصا مھدحأ ناكمإب ناك اذإ
 .ةیقرو ةطیرخ طقف ، لومحم فتاھ وأ (GPS) يملاعلا عقاوملا
  
 ىلإو نم انقیرط يف .يباحطصال كلذل تقولا اوذخأ مھنكل مویلا لاوط اولمع دقل .يباحطصال اھجوزو تینأ تخألا تءاج
 مل .ةیلزنملا يتایح نع داعتبالا لواحأ تنك يننأل لماك لكشب ةباجإلا عطتسأ مل "؟كلبقتسمل ةطخلا يھ ام" ، تلأس ، ةمدخلا
 .لاؤسلا اذھ هللا لأسأ
  
 ركذتأ .يبلق يف ةدالو ناك ًادیدج ًائیش نكل ، برلا تببحأ املاطل .يبلق بطاخی هللا أدب ، مھعم ةسینكلا ىلإ تالحر عضب دعب

 ام ىلع ةحتفنم تنكو تینأ تخألا ةحیصن ىلإ عامتسالا يف تأدب .ھیجوتلا هللا نم اھیف تبلط يتلا ةظحللا دیدحتلا ھجو ىلع
 .لمألا ينحنمیل يتایح يف هللا اھلعج .ّيف بصت تناك
  
 يف ھیلإ لوصولا لھسی ھنأ ادب يذلا قیرطلا عبتا وأ هللا قرط عبتتس تنك اذإ ام ررقت سدقملا باتكلا يف ثوعار نأكو ترعش
 .رارق يدل ناكو ةقزمم تنك .اھتدرأ مالحأو ةطخ يدل تناك .يلاحلا تقولا
  



 نم تجرخ يننأ تفرعو رارقتسالا مدعب رعشأ تأدب .ىلوألا ةرملل يعم ثدحتی أدب .برلا تلأس "؟يل ةبسنلاب كتبغر يھ ام"
 ، ًائیس ناك عضولا نأ مغر ، لزنملا ىلإ ةدوعلا تررق امدنع .ھتوص عامس ملعتأل نتسویھ ىلإ باھذلاب يل حمس دقل .هللا ةدارإ

 ءاوھ ىقنأ نم ةحارلاو مالسلا ناك .يلإ ثدحتلا يف هللا ةقیرط فرعأ نأ تملعت ، ةمساحلا ةظحللا كلت يف .هللا مالسب ترعش
 موقأ تنك .مویلا كلذ يف اھعبتأل ةدیدج ةطیرخ هللا يناطعأ .ًادیعب بھذأ نأ دیرأ ال يننأب خسار روعشو ھسفنتأ نأ عیطتسأ
 .ةالصلا يف هللا عم يصخشلا لاوجتلاب
  
 حبصت وأ زعوب يقتلتل نكت مل .اھتایح يف هللا ةدارإ تدجو امل ، ىمعن عم قیرطلا ىلع لماكلا مالسلا اذھ ثوعار عبتت مل ول

 يف ماتلا مالسلاب ترعش اھنأ دبال .هللا ةئیشم عابتال ھتفرع ام لك تكرت ، نامیإلاب .دحاو رایخ لالخ نم ءاج .دواد كلملا ةدج
 .اھرارق
  
 ".يَِھلِإ ِكَُھلِإَو يِبْعَش ُِكبْعَش .ُتیَِبأ ِّتِب اَُمثْیَحَو ُبَھَْذأ ِتْبََھذ اَُمثْیَحُ ھََّنأل ,ِكْنَع َعِجَْرأَو ِكَكُْرَتأ َْنأ ََّيلَع يِّحُِلتَ ال« :ُثُوعاَر َْتلَاَقف"
 )16: 1 ثوعار(
  
 نم دیدعلاب انررم دقل .سق ةجوز تحبصأ وأ ، ةمدخلا يف تنك وأ ، ًاقلطم يجوز تلباق امل ، مالسلا اذھ ىلإ عمتسأ مل ول
 .انتمدخو انتایح يف هللا ةدارإل مالسلا اذھ انعبتاو ، انتایح يف ةیلاقتنالا تاظحللا
 .كفقاومو كتایح يف هللا ةدارإ ددحت يتلا تارایخلا دیدحتو تارارقلا ذاختا ھیف متی يذلا ناكملا وھ اذھ .كتالص يف ةوق كانھ
 
 كقیرط كتدارإ
 لوھجم ملقب 
 
 )٦-5 :3 لاثمأ( ".ََكُلُبس ُمَِّوُقی َُوھَوُ ھْفِرْعا َكِقُُرط ُِّلك يِف .ْدَِمتَْعتَ ال َكِمَْھف َىلَعَو َكِبَْلق ُِّلكِب ِّبَّرلا َىلَع ْلَّكََوت"
  
 كلافطأ عم هللا يف ةقثلا نأ تملعت ام ناعرس ، كلذ عمو .يتایح يف قیبطتلا لھس سدقملا باتكلا نأ تدجو ،ً امأ حبصأ نأ لبق
 .ةبوعص رثكأ تناك
  
 ، ءابولا ببسب رجحلا ءانثأ ، انتدعاسمل ةلئاع نودب جراخلا يف مدخن انك .لوألا انلفط دلو امدنع ةیحص تافعاضم فاشتكا مت
 ىلإ تئج دقل .كلجأ نم تیحض دقل .اصلخم تنك دقل ؟اذامل" هللا لأسأ تأدب .ةلكشملا صیخشتل ةمزاللا ةیبطلا دراوملا نودبو
 " !كلجأ نم دلبلا اذھ
  
 ملحی فسوی ناك .لھسلا قیرطلا وھ هللا نوكی نل .اھیف نوكت نأ عقوتت ال نكامأ ىلإ كلذ كدوقی ًانایحأ ، هللا ةدارإ عبتت امدنع
 ھتوخإ سیلو ، قیرطلا اذھ ھجو دق هللا نأ يعدی ، 8 :45 نیوكت يف ، كلذ عمو .ققحتی نأ لبق اًملؤم ًاقیرط كلس ھنكلو ةبیھلاب
 .دیبعك لصألا يف هوعاب نیذلا
  
 ُْمكِقُُرط ْنَع يِقُُرط َْتلَع َاذَكَھ ِضَْرألا ِنَع ُتاَواَمَّسلا َِتلَع اَمَكُ ھََّنأل .ُّبَّرلا ُلُوَقی يِقُُرط ُْمُكقُُرطَ الَو ُْمكَراَكَْفأ ْتَسَْیل يِراَكَْفأ ََّنأل
 .)9-8 :55 ءایعشإ( ".ُْمكِراَكَْفأ ْنَع يِراَكَْفأَو
  
 دنع بلطلا اذھ كرتأ نأ يلع ناك .يلفط يفشی نأ تدرأ ."كقیرط ، كتدارإ" � لوقأ نأ ملعتأ نأ يلع ناك ، ةلحرلا هذھ لالخ
 مت .تارابتخالا ءارجإو نیصصختملا ةلباقم نم انكمت ، لزنملا ىلإ ةدوعلا دعب .ةلماك تناك ھتباجإ نأ قثأو عوسی برلا يمدق
 تاولصلا نم دیدعلا ىلع درلا مت .لمعت هللا دی انیأر ، ةیلمعلا هذھ لالخ نم .ةیحارج ةیلمعل اننبا عضخیسو ، انتلئسأ ىلع درلا

 ََّنأل ،يِتَمْعِن َكیِفَْكت ..." ، هللا لاق امدنع ةقثلاب ترعش ام تملعت .هللا ىلع يلاكتا امن .ينامیإ ىوقت .ةالصلا ىتح فرعن ال اننأل
 .) ٩ :12 ةیناثلا سوثنروك( "... ُلَمُْكت ِفْعُّضلا يِف يِتَُّوق
  
 كنكمی .ھب قثت نأ كنكمی ، ھتئیشم كذخأت نیأ مھی ال .انقیرط ھجوی هللا ناك ، كلذ عمو .يتقیرط وأ يتدارإ نكت مل ةبرجتلا هذھ
 هللا مدختسی دق .قمعتت �اب كتقالعوومنی كنامیإ عد .كتلحر لاوط كملعی نأ هللا نم بلطا .كل ًافدھو ةطخ ھیدل نأ فرعت نأ

 هللا ةدارإ عبتت تنأو ءایشألا هذھ ركذتل كوعدأ .ةعاجملا ءانثأ ھتوخإ لوعیس فسوی ناك امك ، لبقتسملا يف نیرخآلا ةمدخل ةادأك كقیرط
 ."كقیرط ، كتدارإ" ھل لوقتو


