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َسسيدقــلا نإا ُةوــخإا اــي

اورـهـق ِناإلاـب عــمــجأا
اولانو لا اولِمعو َكلاما
َهاوـــــــفأا اودسسو َدــــــــِعاوا
ِرانلا َةدِح اوأافطأاو *دوسسُألا

ِفــيــسسلا دح نــم اوـــَجـــَنو
اوراسصو ٍفعُسض نم اووَقتو
اورــــــسسكو ِبرا  َءادسشأا

تذخأاو *ِبناجألا ِتاركسسعُم
.ةمايـقـلاـب نـهـتاوـمأا ٌءاـسسن
ِتوـــتـــب َنورـــخآا َبذــــُعو
و ِبرـــــسضلاو ِءاــــــسضعألا
سصحيل ِةاجنـلاـب اوـلـبـقـي اولُ
َنورخآاو *لسضفأا ٍةمايق ىلع
َدويقلاو ِدـْلـَاو َءزُهلا اوقاذ
سسلاو ًاــسضيأا اوـمـِجُرو *نـجــ

اوتامو اوـنـحـُتـماو اورـِسشـُنو
 اوـحاـسسو .فـيـسسلا دحــب

مـهو ٍزــَعــَموٍ مــَنــغ ِدوــلــج
نوــقــياـــسضـــُم نوزَوـــْعـــُم

و *نودوه اعلا ِنكيُ
اوـناـكـف .مـهــل اــقــحــتــسسم
ِلاباو يرالا َ هئات
*سضرألا ِفوهكو ِرواغاو
مهل ًادوهسشم مـهـلـك ِءلؤوـهـف
*دِعوا اولاني  ِناإلاب

سسيدقلا عيمج دحأا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رودلا  ةرسصنـعـلا دحأا يـلـي

عـيـمـج دحأا يوـنـسسلا يـجروـتـيـلــلا
طابترلا إا دئاع اذهو ،سسيدقلا
 سسدقلا حورلا لمع ب رسشابا
ةرسشابا ةجيتنلاو نمؤوا ناسسنإلا
.ةــسسادقــلا وــهو لأا لــمــعــلا اذــهـــل
نأا إا وـعدم يـحـيـسسا ناـسسنإلاـف
هــلــلا ّسصخــي يأا ،ًاـــسسيّدق نوـــكـــي
،سسودــــــــــقــــلا
إا ةـفاــسضإلاــب
ةراــسشبــلا لــقــن
إا سصاـــــب
اذه ،هّلـك اـعـلا
وــعدا اــعـــلا
إا هرودـــــــــــــب
يأا ،ةــــسسادقـــــلا
إا ةدوــــــعــــــلا
.هقلاـخ ناـسضحأا

ةليآلا ةليـسسوـلاو
يـــــــــه كلذ إا
هحور ةدايقب هللا اـياـسصو قـيـبـطـت
نـمؤوا  ّعـسشي يذــلا ،سسودقــلا

انسصّل عوسسي برلا ةروسص ًارهظم
قئاوعلاب هبآا غ نونوكيف ،مهيف
.هللا وحن مهتسسم قيعت دق يتلا

دحأا ةـــــــــمدخ  كلذ ىدسص دو
ةسسينكلا حد ثيح سسيدقلا عيمج

ةّب رانب اولعتسشا ذإا» نيذلا كئلوأا
رمجك اوبهتلا ذإاو ،رانلا اورقتحا هللا
رّبكت ميسشه حيسساـب اوـقرـحأا يـهـلإا
سشوــحوــلا هاوــفأا اودسسو ةــلـــسضلا
تمسسُح ذإاو ،ةمّكا مهـتلاـهـتـباـب
ّودعــلا بكاوــم اوب مــهـــتاـــماـــه
دّلجتب مهءامد اوكفسس ذإاو اهرسسأاب
.«ناإلاب ةعينا ةسسينكلا اوّور

سسيّدقـلا ةـسسيـنـكـلا زـّي 
،مهتسسادق ّومسس  سسيلو مـهـتاـيـمـسست
ًءادتبا عم بيتب مهدروت اهّنكلو
قــيّدسصلا إا ًلوــسصو هــلإلا ةدلاوــب
سسيدقلا عيـمـج دحأا راـسسكـنـسس يـفـف
،هلإلا ةدلاو :اتلا بيتلاب مهركذت
،دادجألا ،ةكـئاو ةـكـئا ءاـسسؤور
لــسسرــلا ،ءاــيــبــنألا ،ءاـــبآلا ءاـــسسؤور
،ةـنـهـكـلا ءاـسسؤور ،ءادهـسشلا ،راــهــطألا
،رارـــبألا ةــــنــــهــــكــــلا  ءادهــــسشلا

،رارــــــــــــــــبألا
.نوــقـــيّدـسصلاو
إا ةـفاـسضإلاـب
رــــــكذــــــت كلذ

فاسصم عيـمـج
ءاــــــسســـــــنــــلا
تاسســـــيّدـــقـــلا

عـــــــيــــمـــــجو
ـسســـــيّدـــقـــلا
نيذلا نـيرـخآلا

مـهـل ءاـمــسسأا ل
نأا عـــمزاو

نمؤواوعدت اهّنأاكو،اوسسّدقتي
إا سسيّدقلا عيمج دـحأاب لفتا
كئلوأا نـمـسض اوـنوـكـي ىـتـح ةـسسادقـلا
.مهل ديعُي نيذلا

اذه ةمدخ  ةمدختسسا ةقيرطلا
إا بلطلاو ـسسيّدقلا حدم يه ديعلا
ركذ عم ،اــنل مهتاعافسش لوبق برلا

ىلع تابثلا  مهتاداهجو مهلئاسضف
يتلا ،ةعزعزتا غ ناإلا ةدعاق
ىتح  اهعبتن نأا نمؤوا نحن انيلع
عوسسي برلل اهـتـّيـلـكـب اـنـسسفـنأا مـّلـسسن
سسيّدقـلا ّنإا ،دـّيـسسلا اـهـّيأا» :حـيــسسا

مركم ٍوازم ٍبَختنم ٍرجحك كوفداسص
ل ًةدعاـقو ،نوـيـهـسص  ًاــعوــسضوــم
ٍةراجحك َكيلع مهتاوذ اونبف ،عزـعزتت

٤٢/٤١٠٢ ددعلا

ناريزح٥١ دحألا

سسيدقلا عيمج دحأا

نماثلا نحللا

لوألا رَحَسسلا ليإا



بلاطو مهاـّيإا حداـمو ةـسسادقـلا
كوـلـسس إا اـنوـعدت ،مـهــتاــعاــفــسش
،انلبق اهوكلسس يتلا اهنيع قيرطلا

،ةسسينكلا  هعقوم بسسحب مهنم ّلك
وأا ءادهسش وأا ًسسر وأا ءايبنأا اوناكأا
سسن وأا ةـنـهـكو ةـنـهـك ءاـسسؤور وأا ًاكاـّ
مهتاـيـح نوـسشيـعـي ًاـسساـنأاو ًاـجاوزأا
ةسسادقـلاـف .هـلـلا ةـفاـخ ةـّيـموـيـلا
ةوعد يه لب ٍدحأا ىلع ًاركح تسسيل
نأا هللا ءاسشي نيذلا سسانلا ّلك إا
.اولبقي قا ةفرـعـم إاو اوـسصلـخـي
هتروسص ىلع نّوكا هتقيلخ انّنإا

هنع اندعب ببسسب اّنك اذإاو ،هلاثمو
ّلإا انيلع امف ةـئـيـطا  اـنـطـقـسس
ةدوـع لـثـم ،هـناـسضحأا إا ةدوــعــلا
 ناك يذلا هيبأا إا رطاسشلا نبإلا
لثم ،ةبوتلا ّلإا انيلع امو ،هراظتنا
اهفوخ ْعَدَت  يتلا ةئطاا ةأارا

اهيهني اهنيدي يذلا اـهـعـمـت نـم
هيمدق ًةحسسام برلا إا ءيا نع
ىلع انّلد عوسسي ّبرلا .اهسسأار رعسشب
انرّذحو ،ةايا إا ةيّدؤوا قيرطلا

ىرــخألا قرــطــلا  كوــلــسسلا نــم
وــــه يذــــلا ،توـــــا إا ةـــيّدؤوا
امف ،ةئيـطا ةـطـلـسس ت عوـقوـلا

قـيرـط كوـلـسس رّرـقـن نأا ّلإا اـنـيــلــع
،انل نيعم نوسسيدقلا انلو .ةايا
،هللاب اوداو اهوكـلـسسف اوـقـبـسس ذإا

اـهـيأا» :ةـمـعـنـلاـب ًةـهـلآا نـيرــئاــسص
سشوـتـم مـكـّنأا ا ،نوــسسيدقــلا نوـحـّ
نم نوئلتو ،لقعلا قئافلا لاما
مكبرقبو ،ّيهـلإلا رورـسسلاو حرـفـلا
مـهاـسسم ةــهــلآا رــسص هــلــلا إا
نـينـتـسسمو ةـّيـهــلإلا تاــقارــسشإلا
اوديزف ،فسصوي ل يذلا دا ةعسشأاب
.«راهدألا لك إا حيسسا ّولع

توريب سسرادم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5 سسيما ءاسسم نم ةعباسسلا دنع
يعار ةدايسس ةياعربو٤١٠٢ ناريزح

ةـيـسشرـبأا سسرادم تلـفـتـحا ةـيـسشرـبألا
-٣١٠٢ ماعلا ةعفد جيرختب توب
مهددع غلب دقو اهبط نم٤١٠٢

انل َرـظـنـف َقـَبـسس َهـلـلا نأل
اولمكي ل نأا َلسضفأا ًائيسش
ذإا ًاـسضيأا نـحـنـف *اـنـِنودب
هذــه ُلــثــم اــنـــب ُقِدحـــُي
ِقلُنْلف ِدوهسشلا نم ِةباحسسلا

َةـئـيـطاو ٍلـقـِث لـك اـنــع
.اـنـب ٍةـلوـهــسسب ةــطــيا

 سصلاــب ْقـــِباـــسسنـــْلو
*اــنــماــمأا يذــلا داـــها
ِناإلا ِسسيئر إا َنيرظان
  .عوسسي هلّمكمو

ليإلا ــــــــــــــــ
    ؛٧٣-٢٣ :٠١ ىتم)

٠٣-٧٢:٩١)
لك ِهذيمتل برلا لاق

ِسسانلا َمادق يب ُفِعي ْنَم
يــبأا َمادق هــب اـــنأا ُفعأا
نـَمو *تاوـمـسسلا  يذـلا
ُهُركنأا سسانلا َمادق ُركني
 يذـــلا يـــبأا َمادق اــــنأا
وأا ًابأا بحأا نَم *تاومسسلا
ــــف يــــنـــــم َكأا ًاـــــمأا
ًانبا بحأا نَمو .ينقحتسسي
ـف يــنــم َكأا ًاــتــنــب وأا
ُذخأاي ل نَمو *ينقـحـتـسسي

ـف يـنـُعـبـتـيو هـَبـيــلــسص
ُسسرطب باجأاف *ينقحتسسي
دق ُنـحـن اذوــه هــل لاــقو
كانعبتو ٍءيسش لـك اـنـكرـت
مهل لاقف *انل ُنوكي اذامف
مكنإا مكل ُلوقأا قا ُعوسسي
 ومتعبـت نـيذـلا مـتـنأا

َسسلج ىتم ِديدجـتـلا ِلـيـج
يـسسرـك ىـلـع ِرـسشبــلا ُنــبا

ِهِد ًاسضيأا متنأا نوسسِل

ةرات».
يأا ،هللا حسس نوسسيدقلا دّلقت دقل

 ،ةــــّباو ءاـــــجرـــــلاو ناإلا
نغتسسم ،ريرسشلا دسض مهتاعراسصم
بكاوـــم ّنإا» :حـــيـــسساـــب طــــقــــف
دق ّقا ءادهـسش ةـّمـئأاو بـَخــَتــنا
اونّسصو ةّباو ءاجرلاب اوعّردت
ديـــعو اوـــلــــمــــتــــحاو ،ناإلاــــب
تابوقـعـلاو دــْلـَا عـم بـسصتـغا
حيسساب اونغتسساو ،نيرورسسم ٍحرفب
.«تاداها  ةبلغلا عسضاولا

هذيمت حنم اّمـل عوسسي برلا ّنإا
،ةراسشبلا إا مهلسسرأا سسدقلا حورلا
.ليإلا رونـب اـعـلا نـتـسسي يـكـل
اوكرت ،هللا اياسصول مهتعاطإاب مهو
اوـقـلـطـناو اـعـلا اذـه  مـهــل اــم
،حيسسا اهّيأا» :ّبرلا ليإاب اورّسشبو
اوــعاــطأا اـــّمـل نــيديا كلــسسر ّنإا
ىلع ام اوكرت اهتعسضو يتلا كعئارسش
،ةداــبــع نــسسحــب ،هرــسسأاـــب سضرألا

،ةمعنلا رونب ةنوكسسا ّلك اوجهبأاو
.«ايليإا كب اوزرك ذإا

،ةقّيسضلا قيرطلا ءادهسشلا كلسس دقل
سضرألا اورّيسص لئاسضفلاب مهيّلحتبو
عوـسسي برـلا برد اوـفـتـقا ذإا ،ءاـمـسس
اوراسصف ،بيلسصلا ىلع هتو اولّثو
مـهـّنإا يأا ،يوـلـعـلا توـكـلا ثراو
نوناق قّبطم سضرألا ىلع اوسشاع
اورّيسص نيذلا ءادهسشلا حدمنل» :هللا
،ةنسسا لـئاـسضفـلاـب ءاـمـسس سضرألا

مدع بّبسسا حيسسا توم اوعراسضو
ةقّيسضلا قيرطلا  اوراسسو ،توا

،ةمعنلا تاجعب رسشبلا ملآا اورّهطو
سسوـفـنو ةـعاـجـسشب اودهاـج نـيذــلا

  .«هرسسأاب اعلا  ةقفّتم
سسنـلا ءاـبآلا ّنإا اوـهـّبـسشت كاـّ

دسسا لقث مهنع اوـقـلأاو ةـكـئاـب
ببسسب ءامسسلا إا مهلوقعب اوراطو
ءاـبآلا اـهـّيأا اوـحرـفإا» :هـلـل مـهـقـسشع
مّتمأاو كسسنلاب مكداسسجأا متبذأا نيذلا
قسشعلاب لقعلا متحّنجو ،دسسا ءاوهأا
.«ءامسسلا إا هب رطو يهلإلا

هذه لخ نـم ،ًاذإا ةـسسيـنـكـلا
يـتــلا ،ثــكــلا اــهغو ،لــيــتالا
 انوقبسس نيذلا مّركم اهدسشنن



سشـَع ْيـَنـثإا ىـلــع اـيـسسرـك رـَ
َلـيـئارـسسإا َطاـبـسسأا َنوـنـيدت
كرت نَم لكو *َرَسشَع ينثإلا
وأا ٍتاوخأا وأا ًةوخإا وأا ًاتويب
ًادلوأا وأا ًةأارما وأا ًامأا وأا ًابأا
يـمـسسا ِلـجأا نـم ًلوـقـح وأا
ُثِرـيو ٍفـْعـِسض ةـئـِم ُذـُخأاــي
َنوثـكو *َةـيدبألا َةاــيا
نـيرــِخآا نوــنوــكــي نوــلوأا

.لّوأا نونوكي نورِخآاو

لمأات ـــــــــــــ
ُقِدحُي ذإا ًاسضيأا نحنف«

نم ِةباحسسلا هذه ُلثم انب
ٍلقِث لك انع ِقلُنْلف ِدوهسشلا

ٍةلوهسسب ةطيا َةئيطاو
ِ سصلاب ْقِباـسسنـْلو .اـنـب
بع) »انمامأا يذلا داها

١ :٢١).
سسّدقا باتكلا زُي

تقو   ةـّيزـعـتـلا ًاــمــئاد
 اـمـك ةـلـسصاا دئادسشلا

ّرا نــم« :يــبــنـــلا لوـــق
رـطا ةواـسسق نــمو ديدسشلا
:٤ ايعـسشإا) »كظـفـحأا فوـسس
َكحـفـلــت نــل« :ًاــسضيأاو ،(٦
رمقلا لو راهنلا  سسمسشلا

 (٦ :٢١ رومزم) »ليللا.
رـكذ نإا ًاـسضيأا لوـقـي اــنــه
سسيدقـلا لاــجرــلا كئــلوأا

لّلظت فوـسس ةـباـحـسس لـثـم
ةّدسش نم بهتلي يذلا كاذ
سسفنلا سضهـنـُي اذـكـه .ّرا

نم تبعت سسفن لك ييحيو
ةباحسس« لقي  .تاقيسضلا

ةباحسس« لاـق لـب ،»اـنـقوـف
بـعـت وـهو ،»اــنــب طــي

اذـكـه اـنـنأل ثـكـب ىـمـسسأا
ةيامح نوكنفوسس

يعي  نأا  مهملا  .اهرامثو  اهمعط
رمعلا  اذه  هحنم  هللا  ّنأاب  ُناسسنإلا

كاذك  اهرمط  ل  اهريمثت  هيلع  ًةنزو
سسّدقملا ليجنإلا  هركذي  يذلا  لّفغملا
.(٠٣ :٤١ :5٢ ىتم)

لك  نم  ةقيقد  لك  لغتسسا  نمف
لجأا  نم  هرمع  لحارم  نم  ةلحرم
لجأا  نم  ،هتنزو  ريمثتو  هتاذ  قيقحت
ًاـقّـخ  ًاـعدبـم  ًاـناــسسنإا  نوــكــي  نأا

وـحـن  قـّلـحـي  ٌناـسسنإا  وـه  ،ًاـقوـلـخو
موـجـنـلا  لإا  ىـسضرــي  لو  يــلاــعألا

اهنأل  ءايربكلا  ِراذح  نكل  .ًانكسسم
سسفـنـلا  ثّوـلـتو  حوـمـطــلا  مــّطــحــت
.لسشفلا  ىلإا  اهبحاسصب  يسضفتو

قّلحي  نأا  ًابعسص  سسيل  ،يتبحأا  اي
وه  ىقبي  نأا  بعسصلا  لب  ناسسنإلا
مكيـسصوأا  اذـل  ،قـّلـحـُي  اـمـيـف  هـسسفـن
ـع  اـمـهـم  ةـعادوـلاو  عـسضاوـتــلاــب
تمـظـعو  مـكـمـسسا  رــبــكو  مــكــنأاــسش
.مكلامعأا

اهنأا  ىلع  مكبهاوم  نيعاو  اونوك
ّنأاو  قلاخلا  اياطع  نم  مكل  ةيطع
اـهـلـيـعـفـت  يــف  ّلإا  مــكــل  لــسضف  ل
يـف  مـكــَمّدـقـت  مدخـتـل  اـهرـيـمـثــتو
،عادبإلاو  ءاطعلاو  ةليسضفلا  قيرط
عم  ،رخآلا  عم  مكَتـَقع  َنـّتمتلو
هللا  هجو  نورت  هيف  يذلا  بيرقلا

  .هنوبحتو
ىلإا  ًامود  اودوعت  نأا  بجي  اذل

اـهـقاـمـعأا  يـف  اورـظــنــتو  مــكــتاوذ
مكلخاد  يف  هللا  توسص  اوعمسستو
لوبقو  حاتفناب  رخآلا وحن  اوقلطنتو
اذب  .رمثتو  ومنت  ةيقيقح  ةكارسشو
نونبت  نييقيقح  نينطاوم  نونوكت
تحت  حزري  يذلا  مكنطو  ،ديب  ًادي
،ةبحملا  ةلق  اهببسس  ةريبك  لاقثأا

،ةيسصخسشلا  ةـحـلـسصمـلاو  ،ةـيـناـنألاو
وأا  ةليبقلا  وأا  بزحلا  ىلإا  ءامتنإلاو
ءامتنإلا  سضوع  هباسش  ام  وأا  ةفئاطلا
.نطولا  ىلإا

هنأل  ريبك  قزأام  يف  مويلا  اننطو
يذلا  وه  سسأارلاو  .سسأار  ب  ٌمسسج
مسسجلا  يف  ءاسضعألا  لمع  قسسني
لجأا  نم  يرورسض  وهو  ،اههـّجويو
دلب  يأا  .هّلك  مسسجلا  لمع  ماظتنا
ب  ىقبي  نأا  ىسضري  هسسفن  مرتحي
مرتحي  يباين  سسلجم  يأاو  ؟سسيئر

 لافتـحإلا ىرـج .ةـسسمـخو تـئـم
دعـب .ةـيـسسكذوـثرألا ةراـسشبـلا ةـسسردم
أادتــــبا جــــيرا بكوــــم لوـــــخد
،ينطولا ديسشنلا مث ةسصلاب لافتحلا

ةدايسس ةملك اـهـتـلـت بيـحرـت ةـمـلـكـف
 :ةيلاتلا سسايلا تيلوبوا

،ءابحألا  نوجّرختملا اهيأا»
مكحاجن  ىلع  مكئنهأا  نأا  ًلوأا  دوأا

   نم  ًةيسساسسأا  ًةلحرم  مكئاهنإا  ىلعو
ةلحرم  يه  ،مكمّلعت  نمو  مكدوجو
جوـلوـل  مـكـتأاــّيـه  يـتـلا  ةــسسردمــلا

هلخو  ،يعماجلا  مّلعتلا  ةلحرم
مكتسسارد  لمتكتو  مكتيسصخسش  ومنت
قافآا  عسستـتو  مـكـتـبرـجـت  قـمـعـتـتو
  .مكلبقتسسمل  مكترظن  رولبتتو  مكتيؤور

ةسساردلا  ةلحرم  حاجنب  متيهنأا  دقل
نكل  .ةداعسس  حاجنلا  يفو  ،ةيوناثلا
لــمــعــلا  ُةديــلو  رــبــكألا  َةداــعــسسلا
ُحاـجـنـلا  .عادبإلا  ُةديـلو  ،حــجاــنــلا
ٌقلخو  ٌرمتسسم  ٌدهجو  ٌرمتسسم  ٌيعسس
عادبإلا  وـنـسص  ُحاــجــنــلا  .رــمــتــسسم
لمعـلا  ُتنـب  ةـيـقـيـقـحـلا  ُةداـعـسسلاو
،قلخلا  نم  ٌءيسش  اذه  يفو  .عَدبملا
انعيمج  نحنو  .هللا حور  نمٌءيسش
دسسجت  نأا  دعب  ،هّلأاتلا  ىلإا  نووعدم
انل  مسسرو  انـتَرـَسشـَب  ذختاو  انهلإا

.هـّلأاتلا  َقيرطو  سصخلا  َبرد
.لمعأا  انأاو  لمعي  يبأا  :لاق  عوسسي

هللا  .ةرمتسسم  قلخ  ةيلمع  لمعلا
ءامسسلاو  سضرألا  قلخ  يذلا  ،بآلا

قلـخـب  هـلـمـع  جّوـت  ،اـمـهـيـلـع  اـمو
ىتم  يذلا  ناسسنإلا  اذه  ،ناسسنإلا
اذام  هلأاسسي  فوسس  هبر  هجو  يقل
وه  نَم  سسيلو  ،كتايح  يف  َتلعف
وه  امو  كتورث  غلبت  مكو  كوبأا

  .كزكرم
ل  زكرمـلاو  ُدــِتــْحــَمـلاو  لاـمـلا

لـمـعـلا  .ًاـحـجاــن  ًاــناــسسنإا  عــنــسصت
طخي  يذلا  وه  بوؤودلا  قداسصلا
متنأا  اميف  مكيسصوأا  اذل  .حاجنلا
نأا  ،ةــعــماــجــلا  بوــسص  نوــطــخــَت
ةفرعملاو  ملعلا  لهن  ىلع  اوسصَرحا

ةقيقد  لك  ّنأل  تقولا  ءادتفا  ىلعو
ل  ٌةرـيـبــك  ٌةراــسسخ  اــهــنوــعــّيــسضت
.دوعت  ل  رمت  يتلا  ةقيقدلا  .سضّوعت
يردن  ل  قربلا  سضيموك  رمعلاو
رمعلا  نم  ةلحرم  لكلو  ،رمي  فيك



يأاو ؟سسيئر ب ىقبي نأا ىسضري هسسفن
سسعاقتي  هبجاو مرتحي يباين سسلجم
ٍعاو  بعسش  يأاو  ؟سسيئر  باختنا  نع
مايقلا  نع  سسعاقتي  نَم  بسساحي  ل
؟؟ةلودلا  لمع  ريسس  لقرعي  وأاهبجاوب

ءانمأا  ءانبأا  ىلإا  ةجاحب  اننطو
مهتحلسصم  ىلع  هتحلسصم  نوبّلغي
هتيرحو  هتدحو  لجأا  نم  نولمعيو
هراـهدزا  لــجأا  نــم  ،هــلــقــتــسساو
نوكي  نأا  لجأا  نم  ،هّومنو  هرّوطتو
مهل  وـلـحـيو  هـب  نورـخـتـفـي  ًاـنـطو
.هعوبر  يف  سشيعلا

دغلا  لاجر  ةبحألا  اهيأا  متنأا
يف  ةيلوؤوسسم  وهو  ،نطولا  ةانبو
داهتجاو  دهجب  اولمعاف  .مكقانعأا

اونوك  .ةيلوؤوسسملل  مكسسفنأا  اوّدعأاو
،مكئاقدسصأل  ءايفوأا  ،مكنطول  ءانمأا

زونك  نم  لسضفأا  يفولا  قيدسصلا  ّنأل
يكلو  .ةملظم  نكامأا  يف  نفعتت
تنأا  كيلع  قودسص  قيدسصب  ىظحت
لسسوتــي  ل  ًاقودسص  ًاقيدسص  نوكت  نأا
لو  حماسستلاو  ةبحملاو  قدسصلا  ّلإا
.ًاقيرط  لدعلاو  قحلاب  لإا  نمؤوي

«ةايحلاو  قحلاو  قيرطلا  وه  انأا»
نَم»  ،عوسسي  برلا  لاق  (٦ :٤١  وي)
لب  ةملظلا  يف  يسشمي  ل  ينعبتي
.(٢١ :8 وي)  «ةايحلا  رون  هل  نوكي
اونوكو  هللا  توسص  ىلإا  ًاذإا  اوغسصأا

هنأل  ،هتئيسشم  نيلماع  ،هنم  نيبيرق
هللا  نم  بّرقتلا  نم  لمجأا  سسيل
هءايسض  سسكعت  ةآارم  سسفنلا  لعجو
.ةيرسشبلا  ىلع

مكاسصوأا  امك  ملاعلل  ًَارون  اونوك
غبسصُي  يذلا  َحلملاو  ،عوسسي  برلا
ّنأا  اوسسنت  لو  .ماعطلا  ىلع  َةهكنلا
مكحنمو  َبلقلاو  َلقعلا  مكابح  هللا

.اهتفعاسضمىلعلمعلامكيلع ٍتانزو
هلإلا  برلا  مككرابي  نأا  يئاعدو
 .ةيتآلا  مكتايح  يف  مكقفويو

ًاعم انعمجت يتلا ةبسسانملا هذه يف
،مهتذمت عم انسسرادمءاردمعمجتو
هب تماق يذلا رودلاب هّونأا نأا ينّرسسي
ةسسردم ةريدم ،فاـكـسس ةـلاـه ةديـسسلا
يتلا ةرـتـفـلا ةـلـيـط ،ناـسسحلا ةرـهز
 ةديسسلا .ةسسردملا ةرادإا اهلخ تمّلسست

نوروــكذا ءادهــسشلا .كأا
ءادهـسش طـقـف اوـسسيــل اــنــه
ًاــسضيأا لــب ،ديدا دهــعــلا
نأل ،دقـلا دهـعـلا ءادهــسش
نم ًاسضيأا اودهسشتسسا ءلؤوه
لـثـمـك هـلـلا ةـمـظــع لــجأا
ّلكو ايليإاو ةثثلا ةيتفلا
 .ءايبنألا

يأا «لقث ّلك حرطنل»
.ةّيسشيعا تامامتهلا لقث
؟لاـقــثألا هذــه يــه اــمو
راـكـفألا ،لــسسكــلا ،موــنــلا
ام لك ،ةهفاـتـلا ةـّيـسضرألا

.ّيرسشب وه
انب ةطيا ةئيطاو»

ةئـيـطا يـهأا :«ةـلوـهـسسب
اـنـبـلـغـتو اـنــبذ يــتــلا
يتلا ةئيطا مأا ،ةلوهسسب
اـهـهـجاوـن نأا عــيــطــتــسسن
نم ،ةقيقا  ؟ةلوهسسب
نإا ةئيطا بلغن نأا لهسسلا
.ًعف كلذ اندرأا

 سصلاب قباسسنلو»
 :«اـنـماـمأا يذـلا داـها
ًائيسش لاق لب ،براحنل لقي
 دها نأا وهو لهسسأا
قاّبسس ًاذإا نكنلف .قيرطلا

 اسص رهظُنلو ،داهًا
قـيرـطـلا  نـحــن ااــط
ًاذإا عراسسنـل .ىـخان ـئـل
يذلا قيرطـلا  داـهـجـلـل
.سصلاب لحتـنـلو اـنـماـمأا
نم مهألا مسسقلا رهظي مث
ًلوأا وـه يذــلا ةــيزــعــتــلا

   .حيسسا ًارخآاو

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

اذه  ةياهن    انعّدوت  فوسس  ةلاه
اهنأل  ةنامألا  مّلسستو  يسساردلا  ماعلا
ىلعلل  اهطسسق  تّدأا  اهنأاب  ترعسش
نــع  داــعــتــبإلا  تقو  ناـــح  هـــنأاو
،ةلـئاـعـلاـب  ماـمـتـهإلاو  ةـيـلوؤوـسسا
دعـسسأا .د اـهـجوز بناـج إا نوـكــتــل
ةروـسصب  داـفـحألاـب ًاـعــم اــحرــفــيو

قّلعت  ىدم  فرعن  انّلكو  ،ةسصاخ
ةبا  ىدمو  دافحألاب  ةداو  دا
امهيبلق    اهنازنتكي  يتلا  ةقيمعلا

ًانايحأا  قوفت  دق  يتلاو  امهدافحأل
دبكلا  تاذلفل  امهتب.

ةلاه  ةديسسلا  ّنأا  هلوق  ينمهي  ام
يـتـلا  ةـنزوـلا  ىـلـع  ةـنـيــمأا  تناــك
ًةدهاــج  تلواــحو  ،اــهــل  تيـــطـــعٌُأا
نوكي  دق  .اـهـتـفـعاـسضمو  اـهمـثـت
بجعي  و  سضعبلا  بجعأا  اهلمع
لوقنو  ،مهنأاسش  اذه  .رخآلا  سضعبلا
ًاباسسح  يطعي  نأا  دحأل  سسيل  مهل
.همسضو  هللا  مامأا  لب  دحأا  مامأا

ةلاه  ةزيزعلا  مسض  ّنأا  دقتعأاو
تناك  ةـسسردا  .نـئـمـطـمو  ٌحاـترـم
.لغاسشلا  اهلغسش  ةذمتلاو  اهسسجاه
تسسرغ  دقو  اهدلوأا  ةباث  اوناك
هانمتت  ام  مهل  تّنو  ميقلا  مهيف
ّلإا  نآلا  ةفقولا  هذه  امو  ،اهيدلول
نع  ،ًاعيمج  مكمسساب  ،اهل  رّبعنل
نـم  اـنـئاـنـبأل  هـتـمّدق  ا  اـنرـكـسش

ةيـبرـتو  ماـمـتـهاو  ةـياـعرو  ةـب.
ىـنـعـم  قـمـعـب  يـعـتو  ،مأا  اــهــنألو
ةنوقيأا  نم  لسضفأا  له  ،ةمومألا

اهل  لوقنل  اهل  اهمّدقن  ،هلإلا  ةدلاو
كتب  ىلعو  كئاطع  ىلع  ًاركسش
دقل  .كتنامأا  ىلعو  كدوهج  ىلعو
بعاسصا  ِتهجاوو  للك  ب  ِتلمع
وـكـت  نأا  ِتلواــحو  تاــيدحــتــلاو
ِتنؤوأا  يتلا  ةمها  ىلع  ةنيمأا

نأا  هلإلا  برلا  لأاسسن  نحنو  .اهيلع
ةيفاعلاو  ةحسصلا  ِكحنو  ِككرابي
هـتدلاو  ةــعاــفــسشب  ةديدا  ماــيألاو
ِكلزـنـم  كراـبـتـسس  يــتــلا  ةــسسيدقــلا

 .«ِكتايحو
ةرـسشنـلا ىـلــع عــطإلاناكملاب
:تننإلا ةحفسص ىلع اًيعوبسسأا
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