
ةلاشسرلا ــــــــــــــــــــ
(61-9 :4 سسوثنروك1)

انزَربأا دق َهللا نإا ُةوخإا اي
سسانلا يرـِخآا َلـسسرـلا ُنـحـن
.توـمـلـل َنوـلوـع اـنـنأاـك
ِاعلل ًادهسشم انرِسص دق انأل
ُنـحـن *رـسشبـلاو ِةـكــئاو

امأا ِحيسسا ِلجأا نم ٌلاهج
.حيسسا  ُءامـكـحـف مـتـنأا
.ُءايوقأا متنأاو ُءافعُسض ُنحن
نــحــنو نوــمرــكــُم مــتـــنأا

ةعاسسلا هذه إاو *نوناهُم
ىرْعَنو ُسشَطعنو ُعو ُنحن
ُبَعتنو *انل َرارق لو ُمَطلُنو
.كِراـبـنـف ُمـَتـسشـُن .لــماــع
ُعنسشُي *لِمتـحـنـف ُدـَهـَطـسضـُن
انرِسص دق .عرسضتنـف اـنـيـلـع
ٍخاـسسوأاـكو ِاـعـلا ِراذـقأاــك
*نآلا إا ُعيما اهثبختسسي
اذه ُبتكأا مـكـَلـِجـخُأل ُتسسلو
يدلوأاـك مـُكــُظــِعأا اــمــنإاو
مكل َناك ولو هنأل *ِءابحألا
 َنـــيدسشرُا َنـــم ٌةوــــبر
ٌءاــبآا مــكــل سسيــل ِحــيــسسا

مكتدـَلو اـنأا يـّنأل *نوثـك
 اَعوــــــسسي حـــــــيـــــــسس

نأا مكيلإا بلطأاف *ليإلاب
.يب َنيدتقم اونوكت

فشسوي خيششلا ـــــــــــــــــــــــــــــ
يشسوثآلا يئودهلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طابسش21 يففسسوي خيسشلا دلُو

ايرامو جروج) عرو نيوبأل7981
 بعـسشلا ءاــطــسسب نــم (سسيــتوــك
هايمسسأا .ةيناـنوـيـلا سسوراـي ةرـيزـج

ًاقهارم لاز ام ناك .سسيسسنرف كاذنآا
يــّفوــت اــمدنـــع
رــــطسضاف ،هدلاو
إا لاــقــتــنــل
سسوـيب ةـنـيدم
لجأا نم ةيأافرا
لـــــــــــمـــــعــــلا

 ةـمـهاــسساو
هــتدلاو ةـــلاـــعإا

لـمــع .هــتوــخإاو
ةــيرــحــبــلا ىدل
لـّقـنـت مـث ةــيادب
تاراــجــتــلا ب
غلاب ناك لمـع اـمـثـيـحو ،ةغـسصلا
ار ،ةــناــمألاو قدسصلا  ددسشتــلا
علطم  .ةيتيبلا هتيبرت نم ثأاتب
ةعلاطم هيوهتـسست تأادب هـتاـنـيرـسشع
 .كاّسسنلا تاباتكو سسيدقلا سس
ةنمؤوم ةاتف إا بطُخ اهنيع ةفلا

 تناـك اـهـب هـتـقــع ،ةــلــسضاــف
دعوا لـيـَبـُقو ،فاـفـعـلا ىـهـتــنــم
.ّلسسلا ءادب تيفوت امهجاوزل ددا
راسصو ،هتيزعت تناك ةيحورلا بتكلا

إا لـي ةـلزـعـلا  ـسصلااـمـلـك ة
ةرايز إاو ،ًيبـسس اـهـيـلإا عاـطـتـسسا
،كتلاو دوجسسلل ةريدألاو سسئانكلا

 ًايّلك دّحوتلا إا لي هبلق راسصو

ريد إا ًاّجاح لرا موي تاذ .هللا
ةرـيزــج  سسوــمــيــسساج سسيدقــلا

علا مأاـب دهـسش كاـنـهو اـيـنوـلاـفـيـك
إا هقوسش دادزاف ًارهاب ًايبئاجع ًءافسش
كانه ةبهار نم عمسس كلذك ،دّحوتلا
ديع موي دقر سسوميسساج سسيّدقلا نأا
وه ىور امكو ،كاذذإا .هلإلا ةدلاو داقر
ًاـيروـعـسش ل هـسسفـن دجو ،دعــب اــمــيــف
هداقر نوكي نأا ،ةغلاب ةرارحب ،يّلسصي

موـي ،ًاـسضيأا وـه
ديــــعــــلا اذــــه
ةـنـسس .مـيـظـعـلا

دعـــــبو ،1291
هتقيقسش زّهج نأا

كرتو ،اهجّوزو
نم هل يقب ام
،هتـلـئاـعـل لاـم
سسوثآا إا لقتنا
سسدقا لــبا

مزــعــلا ًادقاـــع
رارقتسسلا ىـلـع

لّقنت ةيادبلا  .ًاكسسنتم ًابهار كانه
بأا نـع ثحـبـلا هداـق اـمـثـيـح ًـيـلــق
ًابهار نطرُسش نأا إا ،هنسضحي يحور

 كأا ىدحإا) ايكانوتاك كسسانم دحأا
(ةروعوو ةوسسق سسّدقا لبا يحاون
،9591 ةنسس بآا51 ةحيبسص دقر دقو

باـسش دعـب وـهو ىـهـتـسشا اـمـك ًاــما
.اعلا  غسص

رخآا ىتحو ،اعلا  دعب ناك ذنم
مزعلا ةوقب فسسوي خيسشلا زّي ،هتايح
جتنت يتلا ةيدابو ،ةدارإلا ةبسصو
أادتبا كسسنلا إا هبلق لام ذنم .امهنع
لعفلاب حـبـسصأا هـّنأاـكو هـسسفـن سضّورـي
لـبا  لوألا هـموـي نــمو ،ًاــبــهار

33/٤١٠٢ ددعلا

بآا71 دحألا

نُم ديهششلا سسيدقلا راكذت

لوألا نحللا

رششاعلا رَحَشسلا ليإا



ةءارـق .هـئاـنـبأا خوـيـسشلا دحأا بـعـت
ءاـبآلا تاـباـتـكو ةـيـهـلإلا راـفـسسألا

ناك هذـه نـع .ماودلا ىـلـع هـتـمزل
رافسسألا ةءارـق  ةرـباـثا> لوـقـي
رظنلاـك يـه ءاـبآلا بتـكو ةـسسّدقا

 يهف .ءاقنلا ةغلاب ةيحور ةآارم
كنّكمـتـف كءاوـهأاو كاـياـطـخ كيرـُت
قيقو كراسسم حيحسصت نم كاذذإا
.<ةملظـلا  روـنـلاـك اـهـنإا .كتـبوـت
ةءارـقـلا ةرورـسض ىــلــع دّدسشي ناــك
ًابلاغو ،ةفيرسشلا ليجانألا  ًايموي
باتك عـسض> هراّوزـل لوـقـي ناـك اـم
يـكـل كبـيـج  ًاغـسص ديدج دهــع
كل ىّنسست امّلك هيف أارقتو هيلإا عجرت
أارقت تنأا .كراهن  تقولا سضعب
ظف فيـك كمـّلـعـيو كنـي هـلـلاو
كيّقنيو كيف ةبا يّمني ،هاياسصو
.<توكلا إا قوتلا كيف دّدجيو

سضيورت  هتعاجسشو هتيّدج
خيسشلا اتلعج هللا إا يعسسلاو تاذلا
،ًارارم ،ًايّسسح سشيعي يئودهلا فسسوي
امّيـسس ل ةـيـهـلإلا ةرـسضا راـبـتـخا

.ةيبلقلا ةسصلا  ًاثك قّمعت هّنأاو
يوذ نم حبسصي هتلعج تاا هذه
ناإلا يأا ،<قــــــيـــــــلا ناإلا>
ءرا حـبـسصي اـمدنــع وأا رــَبــَتــخُا

ّلـكـب لـب بسسحو هـلـقـعـب ل ًاـنـمؤوـم
بعت بسسحبو ،رخآا ىنع .هنايك
نيع لقعلا حبسصي امدنع> ،خيسشلا
ناإلا .<هللا ناـنـياـعـت تـيـحور
ب ،اهنم دب ل ةلحرم وه لقعلاب
ماودلا ىلع هتيقنت يغبنيو لب ،كسش
،نكل .هتيمنتو ةفرـعاـب هـتـيذـغـتو
موــك يرـــسشبـــلا لـــقـــعـــلا نألو

ا ةيدودحنم دب ل ،يرسشبلا قطن
ردقب ،رابتخلا ةلحرم إا لاقتنلا

مِلاعلا هدحو وهو هللا هب حمسسي ام
.هتقاطو هتـجاـحو دحاو لـك لاـحـب
قـيـلا اذـه ءرا  دادزا اـمـّلـكــف
رطخ نم هناإا رر امّلك ايكلا
نم ًاـيـعـيـبـط يـتأاـت يـتـلا كوـكـسشلا
ام ًابـلاـغ يـتـلاو يرـكـفـلا طاـسشنـلا
نإا> .هينفُت ًانايحأاو ناإلا عزعزت

ليإلا ـــــــــــــــــ
(32-41 :71 ىتم)

 إا اند ِنامزلا كلذ
هـل اـثـجــف ٌناــسسنإا َعوــسسي
يـنـبا ِمـحرا بر اـي لاــقو
ِسسوؤور  ُبذــعــُي ُهــنإاــف
هنأل ًاديدسش ملأاتيو ِةلِهألا
ًاثكو رانلا  ًاثك ُعقي

 ادق دقو *ءاُهـــــُتـــــْم
اوعيطتسسي ملـف كذـيـمـتـل
عوسسي باجأاف *ُهوفْسشَي ْنأا

ُغـلا ُلـيا اـهــيأا :لاــقو
ىـتـم إا ُجوـعألا ِنــمؤوا
ىتـم ىـتـح .مـكـعـم ُنوـكأا
إا إا هب مله .مكُلِمتحأا

ُعوـسسي ُهرـهـتـناو *اـنــهــه
ُناـطـيــسشلا ُهــنــم َجرــخــف
َكلـت نـم ُمــغــلا يــفــُسشو
اــند ٍذــئــنــيــح *ةــعاــسسلا
ىلـع َعوـسسي إا ُذـيـمـتـلا
 اذا اوــلاــقو ٍدارـــفـــنا
*ُهَجِرخُن ْنأا نحن ْعِطتسسن
ِمدعـِل عوـسسي مــهــل لاــقــف
ُلوقأا قا يّنإاف .مكِناإا
ٌناإا مـكـل َناـك وـل :مـكــل
متنـكـل ِلدرا ِةـبـح َلـثـم
ْلِقتنا ِلبا اذهل نوـلوـقـت
ُلِقتنيف كانه إا انهه نم
*ٌءيسش مكـيـلـع ُرذـعـتـي لو
لإا ُجرخي ل سسنِا اذهو
ذإاو *موــسصلاو ةــسصلاـــب
ليلا  نوددي اوناك
َنـبا نإا عوــسسي مــهــل لاــق
إا َملسسُي نأا ٌعمزم رسشبلا
هنوـلـتـقـيـف *سساـنـلا يديأا
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ةــسصلا  دهاــجــي أادتــبا سسّدقا
ةّبو ةعاطـلاو رـهـسسلاو ماوـسصألاو
ةــيدجــب ،تاذــلا سضيورــتو ةوــخألا

ىتح هاتقراف ام تغلاب ةسسامحو
مغرلابو ،تاداها ةوسسق .همايأا رخآا

نكت  ،ًاطاوسشأا اهيف عطق هّنأا نم
دّر لب ةتبلا ةياغ هيلإا ةبسسنلاب
،<سضرألا لقث نم رّرحـتـلـل ةـلـيـسسو>
نم ًايلك ءـتـملا .لوـقـي ناـك اـمـك
هتياغ تناك ،ةايا هذه ذنم ،هللا
،تاداها  هدّدسشت امأا .ةدوسشنا

ًادج مراـسصلا هـماـظـن اـهـيــف ا 
هيلإا ةبسسنلاب ناكف ،رهسسلاو موسصلا
دِعبُم لامهإلا ناطيسش> نم ةياقولل
فّقوتلا نم دب ل .<هللا نع نمؤوا

ل اـهـّنإا ذإا ةرـكـفـلا هذـه دنــع ةــظ
لب ،بسسحو نابهرلاو كاسسنلا ّسصخت
نَم ًانئاكو ناك امنيأا ًامومع نمؤوا

وأا نواهتلا وأا لامهإلا ةروطخ .ناك
،ًاديور ًاديور كيلإا لّلسستي هّنأا يخالا

كسسفن دجتف ،ةـيـقـطـنـم جـجـح عو
ـــ يردت ل ثيح نم ـــ ترسص دقو
 .ًادراب هللا نع ًاديعب

فسسوي خيسشلا ّبحأا هتايح ةليط
ب هرثإا  ّدجو هقسشعو لب عسضاوتلا

عسضاوتلا .خألا هقمر ىتحو ةداوه
إا دحوألا ليبسسلا وه هيلإا ةبسسنلاب
،مكلاب سسيل اذه عسضاوتلاو ،لامكلا
<ئطاخ انأا> ناسسنإلا لوقي نأا يأا
غلبي نأا .(قدسصب اهينعي ناك ولو)
هّنأا يعي نأا وه عسضاوتلا اذه ناسسنإلا
يتلا <ءيسش ل>ـلا كلتك ،<ءيسش ل>
نأا يأا .اعلا هللا قلخ نأا لبق تناك
ّلك نمو كتاذ نم ،ًايّلك كتاذ غرفُت
،اـعـلا اذـه نــم كيــلــع عــّم اــم
هـلـلا ديـعـيـف <ءيـسش ل>ـلا حـبـسصتــف

ءيـسش لــك> كاذذإا دوــعــيــل ،كقــلــخ
ًاـيـتوـهل نـكـي  هـّنأا عـمو .<نـسسح
ىتح لو ،ةملكلل يداكألا ىنعاب
،هيلع فَراعتُا ىنعاـب <ًاـفـّقـثـم>
يــئودهــلا فــسسوــي خــيــسشلا نــقـــتأا
يرظنلا ل سشاعُا يقيقا توهلا
دح ىلع ،<هتَفرِح َرِا نقتي امك>



لمأات ـــــــــــــــــــ
ّلإا جرخي ل سسنا اذه>

.<موسصلاو ةسصلاب
تاريخلا نم مك ظحل

نـــيـــتاـــه نــــم يــــتأاــــت
ةـسصلا يأا ،نـيـتـلـيـسضفــلا

يّلسصي   يذلاف .موسصلاو
ل بجـــي اـــمـــك موــــسصيو
،ةثـك روـمأا إا جاــتــحــي
رومأا إا جاتحي ل يذلاو
،لاملل ًاب نوكي ل ةثك
لي لاا ّبحي ل يذلاو
لـــمـــع إا هغ نـــم كأا
.ناسسحإلا

نم ٌرّرحتم وه موسصي نَم
يّلسصيو ةحنجأا هل ،لاقثألا
تابغرلا وح ،ّيقن بلقب
هلـلا فـطـعـتـسسيو ةرـيرـسشلا

كلذل .هسسفن رّبكت نم ّطحيو
نوــموــسصي لــسسرـــلا ناـــك
موسصيو يّلسصي نَمف .ًامئاد
ّفخأا ةجودزـم ةـحـنـجأا هـل
بءاثتي ل هنأل ،حايرلا نم
،سسعـنـي لو ةـسصلا ءاـنــثأا
هـنــم اــعــي يذــلا رــمألا
كأا ةّوـق هدنـع .نوثـكــلا

قوف ومـسسي وـهو راـنـلا نـم
ناــسسنإا .ةــيــسضرألا روــمألا

كألا ّودعـــلا وـــه اذـــهـــك
،طايسشللكألابرااو
نّ ردقأا ءيسش نم سسيل ذإا
 .ةواقنو قدسصب يّلسصي

نإا :ةيهافرلا تائيسس
لو ًاـفـيـعــسض كدسسج ناــك
موـــسصت نأا عـــيـــطــــتــــسست
ل نأا هـنـك ،رارــمــتــسساــب
لـجأا نـم ًاـفـيـعـسض نوــكــي
نأا هــنــك اــمــك ةـــسصلا
كنأل .نطبلا ةوهسشب يردزي
نأا عــيــطــتــسست ل تنــك نإا
كنـك ،بجـي اـمـك موــسصت
 هّفت ل نأا لقألا ىلع

كرتأا ًامسس> :برلا لوقي .(8 :2 ميت
امـك سسيـل ،مـكـيـطـعأا يـمـسس .مـكـل
:41 وي) <انأا مكيطعأا اعلا يطعي
مسسلا اذه إا ةجاحب اننإاف .(72

 إاو ،ءيــسش يأا لــبــق اــنــلـــخاد
لوـقـن اـمدنـع مـسسلا اذـهـب ةـسصلا
مسسلا نأل ،<بلطن برلا إا مسسب>
هللا نألو ،هدحو هللا هحن يقيقا

ةريزغلا هتمحرو انعم مسس وه
نهاكلا فيسضي ،انسصخ  ترّثأا
ىـلـعـلا نـم يذـلا مـسسلا لـجأا نـم>
رظني نأا يفكي .<...انسسوفن سصخو
يكل مسسلاو ةفأارلا عب انيلإا هللا
بلطـي مـث .ًاروـف سصاـب عـّتـمـتـن
لجأا نم> :لـماـسشلا مـسسلا نـهاـكـلا
حنام وه هلـلاـف .<اـعـلا لـك مـسس
عـباـتـيو .هـيـلإا قوـتـن يذـلا مــسسلا
هللا سسئانك تابث نسسُحو> نهاكلا
يذلا مسسلا ،<لكلا دااو ةسسدقا
مسسب اهلمع عباتتل ةسسينكلا هبلطت
ىلع بحسسني اذهو .ءودهو ناإاو
هـلــلا مــسسب نــيدحــتا نــمؤوا

.ةباو ناإلاو
(ةسسينكلا) سسدقا تيبلا ركذي مث

ةغو عروــــب هــــيــــلإا لــــخادلاو
اومّدقيل ىوقتو قافتاب عمتاو
 .يهلإلا هِمَرَك نم مهاطعأا ا هلل

ةروسص هنوك فقسسألا ركذي مث
ظـفاـحو ةـنـهـكـلا مـيـقـمو حــيــسسا
نأل ماــكاو ،يــحــيـــسسا ناإلا
سسلوب ةيسصو ةظفاح يّلسصت ةسسينكلا
يوذو كوـلــمــلــل ًاديد ةــسصلاــب
هللا مهرزاؤوي يكـل ةـيـلاـعـلا بتارا

 يكلو ،مهءادعأا اومزهيو مهبورح
مـسسو ءودهـب  ًاـسضيأا نـحـن سشيـعــن

ىوقتلاو ناإلا رومأا لك ظفاح
.بيترتو ةدابع نسسحب

عم ،ةيامحلل ةجاحب اننأا او
يّلسصن ،انع نوماحي نيذلا ماكا

لجألو انيم يـتـلا ةـنـيدا لـجأل
ةـبا عــفادب ـ ىرــخألا ندا لــك
نأل ،دبـلا لـك لـجألو .ةـيـحـيـسسا
تادلبلاو ىرـقـلا نوـنـطـقـي ناـكـسسلا

نــمأا ،براــجــتــلا كيـــلـــع تّدتـــسشا
ايندلا ةوسسق نم وأا ةيركف تاعارسص
،انه هللا ؟هللا وه نيأا لقت ل ،كيلع

 و ،ناكم لك نلو ،تقو لك
هـلـلا عدو ،سصا طـقـف .كلـهـت كعدي
.سسيّدقلا خيسشلا لوقي ،<كيّمني

بورغلا ةشص ــــــــــــــــــــــــــــ
:ىكلا ةيمسسلا ةبلطلا + ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةميظعلا هلامعأاو هللا انركذت دعب
حنامو خ لك ردسصم هنأا اننعإاو
مسسب> لوقن ،ةاسصلا رومألا لك
ةبلطلا ًاعم عفرن .<بلطن برلا إا
بلاطو نيدحتم ىكلا ةيمسسلا
ىمسست .اننيب اميف هللا نم مسسلا

<ىكـلا ةـيـمـسسلا> ةـبـلـطـلا هذــه
برلا إا مسسب> ةرابعب أادبت اهنأل
عسضولا كلذ إا سشت يهو .<بلطن
يحورـلا مـسسلاـب مـعـفا يـلـخادلا

ةـيـسساـسسألا ةـمـّلـسسا تـعـُي يذـلاو
وه يذلاو ،انتبلط برـلا بيـجـتـسسيـل

 انتكرسش رمث ًاعم نآا  حورلا
عيمج لمسشت تابلطلا هذه .سسدقلا
ةيتاياو ةيحورلا تاقعلا يحاون
تاجاالك،نمؤوا ىدـــــل
ناسسنإلا هجاوـت يـتـلا تابارطسضلاو

 هل نيأاو ،سضرألا هذه ىلع هتايح
هيبأا دنع لإا رومألا هذه عدوتسسي نأا
.تافأارلاو ةمحرلا هلإا

بتكي ىكلا ةيمسسلا ةبلطلا نع
:يـكـيـنوـلاـسستـلا ناـعـمــسس سسيدقــلا
بلـطـت تاـبـلـطـلا نأل <ةـيـمــسسلا>
،اـنـنـيـب لـحــيــل هــلــلا نــم مــسسلا

ًاعم تابلطلا عفرن اننأل <ةبلطلا>و
عم انمسس نع رّبعت هذه .نيدحتم
مسضو ناإاب اهلوقـن اـنـنأل ،هـلـلا

لك عم انمسس نع رّبعت ...قداسص
بسضغـلا نـم رّرـحـتـن .ًاـسضيأا ةوـخإلا

لوقي امـك ،يـّلـسصنو نـيرـخآلا ها
يـّلـسصي نأا ديرأاـف> :سسلوـب لوـسسرــلا
يدايأا عفار ناكم لك  لاجرلا

1) <لادج لو بسضغ نودب ةرهاط



ندا فده نألو .ندا طقف سسيلو
:فــيــسضن اــهــناــكــسس ظـــفـــح وـــه
اننألو .<...ناإاب اهيف نكاسسلاو>
يـي يـتــلا روــمألا إا ةــجاــحــب
انلك نحنو ،انداسسجأا نأل ،انداسسجأا
<...ةيوهألا لادتعا لجأل> بلطن ،هلل
لجأا نمو ،انداسسجأا ةحسص لجأا نم
انـنأل ،<...راـمـثـلاـب سضرألا بسصخ>
تاــقوأاو> ؛توــقــلا إا ةـــجاـــحـــب
طو انتايح اهيف ظفحُت <ةيمسس
ةـبرـطـسضا ةـنـمزألا نأل ،اـنــسشيــع
.رامدلاو بئاـسصا ببـسسـُت دئادسشلاو
هــتاــجاــحو ناــسسنإلا تاخ نألو
نم فلـتـخـي ةاـيا طو ،ةددعـتـم
،فورـظـلا بسسحــب رــخآا إا ناــسسنإا
لجأا نم> :عيمجلل ةسسيـنـكـلا يـّلـسصت
(ًاوــجو) ًارــبو ًارــحــب نــيرــفاــسسا

ـ ناـــك سضرـــم يأاــــب ـ ىــــسضراو
 نــيذــلاو ىرــسسألاو بــعــتاو

 ةسسينكلا مهـعـم ءلؤوـه ،رـطـخ
له .مهسص يّلسصتو ةدحاو ةبلط
 هللاب هبسشتت ةسسينكلا نأا ظحت
يّلسصت اهنأا يأا ؟دحاو لكب كفتلا
ةسسينكلا تعد نأا دعبو ،مث .عيمجلل
سصا لجأا نم ةسصلل نمؤوا
ىلع هللا مَعِن ءاعدتـسساـب مـهـيـسصوـت
ةيـسصوـلا بسسحـب سضعـبـلا مـهـسضعـب
يذلا هللا إا ةبلطلا هجوتت ،ةيهلإلا

<دسضعا> :لوقتو لكلا سصّلخي هدحو
ءافعسضلا نحن اندسضاع كدحو كنأل
كدحو كنأل <سصـّلــخو> ؛ناــفــلاو

سسئاـــيـــلا سصـــّل نـــيذـــلاو 
اـنـمـحرـت كنأل <مـحراو> ؛راـطـخألا
،قحتسسم غ اننأاب كتفرعم مغر
<انظفحاو> ؛موحر كتـعـيـبـطـب كنأل
اــنــيــلــع نورــمآاــتـــي نـــيذـــلا نأل
كدحو تنأاو ،ك مه اننودهطسضيو

انلامعأا ببسسب سسيل  كتمعنب انظف
ةئيطاب نوثّولم اننأل ،انـتاـبـلـطو
كتمعن ببسسب نكل ،ةيقن غ لامعأاو
ديــــحوــــلا كنـــــبا دسس ّنإا .كدحو

ىّمسستو ،ةيده مظعأا وـهـل اـنـسصـّل
.<...ةمعن ًاسضيأا

رـمأاـب سسيـل اذــهو .كسشيــع
نع ًادج ديعبب وه لو ليلق
يكل ٍفاك وه اإا موسصلا
ةءادر ىـــلـــع رـــطــــيــــسسي
ءيـسش ل يذـلا ناــطــيــسشلا

نــم كأا هدنــع بحــتــسسم
رـكـسسلاو ةـهـّفا ةاــيا

رورـسشلـل ّمأاو ردسصم اـهـنأل
يتلا يه ةيهافرـلا .اـهـّلـك
إا يـلـيـئارــسسإلا تداــق
تداق يتـلا يـه ،ةـيـنـثوـلا
تاسسراما إا مودسس لهأا
ناك اذه> :لوقي ذإا ،ةذاسشلا
ةايا ،ءايكلا :مودسس ُمثإا
نــم عــبــسشلا عــم ةــفا
:61 زح) <ةيهافرلاو زبا

94).
يه ةيهافرلا ةايح نإا

كـهــلا إا تداــق يــتــلا
سساـنـلا نـم ًاثـك ًاـعـمــج
هنأل ،منهج إا مهتملسساو
ةاـيا هـعـنـسصت  ّرـسش يأا
سساــنــلا لــع ؟ةـــفا

نـــم أاوـــسسأاو رـــيزاــــنــــخ
رــيزــنا نأل ،رــيزاـــنا
خاـــسسوألا  غّرـــمــــتــــي
اـمـنـيـب اـهـنـم ىّذــغــتــيو
ماـــمأا سسلـــجـــي هــــّفا
نم عنسشأا يه يتلا ةدئاا

ىـلـع دز .رـيزاـنا ةدئاـم
نـم اـهـنـع جـتـنـي اــم كلذ
ةـيـقـخأاـلا تاـسسراـما

ناسسنإا .ةذاسشلا تاقعلاو
نـع ءيـسش هزـّي ل اذــهــك
هنأل ناـطـيـسش هـيـف ناـسسنإا
لجخ نود هلثـم فرـسصتـي
هـب ْنـَم .نوــن هــبــسشكو
اذه امنيب همحرن ناطيسش
.هب يردزنو هبنجتن

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

ةيمسسلا ةبلطلا ىلع بعسشلا بيجي
اذـــه .<مـــحرا بر اـــي> ـب ىكــــلا
توهلا لك لمحي طيسسبلا باوا

محرإا ةملـك .يـحـيـسسا رـكـفـلا لـكو
لعفلا اذهو محر لعفلا نم ةقتسشم
داقتفا يـنـعـيdeseH ةـيعـلاـب
،لدعو خو ةفأارو حسصو ةمحرو
نأا هللا نم بلطن اننإا يأا .نارفغو
حلاـسصلاو فوؤورـلا :وـه اـمـك نوـكـي
باو موحرـلاو تاا يـطـعـمو
...نوناو اياطا رـفاـغـلاو رـسشبـلا
لك انيلع بكسسي نأا هللا نم بلطن
.ءيسش لك لمسشت يتلا همحارم

نعإاب ةيمسسلا ةبلطلا يهتنت
لك كل يغبني هنأل> :يثولاث يدئاقع

بآلا اـهـيأا دوـجـسسو مارــكإاو ديــج
نحن اننأل <...سسدقلا حورلاو نبإلاو
دحاولا هلإلا ،سسدقألا ثولاثلا دبعن

 ثميناقأا ةث.
دكؤوتل بعسشلا <مآا> يتأات انه

هدادعتسساو هللا مسس ءارو هيعسس ًاقح
عسضي هنأاو ،هل ًاتيب درف لك نوكي نأل
هذـه نأاو ،هدحو هـلـلا ىـلــع هءاــجر
:نمؤوا بعسشلا اذه ةبلط يه ةبلطلا
 .نكيل ،ًاقح ،مآا

نهاك ةيقرت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ديع ةبسسانم  برلا  يّل

ةــيــسشرــبألا يــعار ةداــيــسس سسأارـــت
ءاعبرألا حابسص سسايلا تيلوبوا

سسادقــــلا ةــمدخ4102 بآا6
سسيدقــلا ةــيــئاردتاــك  يـــهـــلإلا

،ةـمـجـنـلا ةـحاـسس  سسوـيـجرواـج
نم ك هتدايسس ىّقر سسادقلا لخو
بـــــــيد سسوـنـيـتـــسسوـــي نـــيوـــبألا

مّدقتم ةبتر إا راسصن  طنطسسقو
 ةنهكلا.

ةرششنلا ىلـع عـطإلا ناـكـملاـب
:تننإلا ةحفشص ىلع اًيعوبشسأا
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