
ةلاشسرلا ـــــــــــــــــ
(٥1-٨ :٣ ضسطيت)

ٌةقداشص ُضسُطيت يدلو اي
نأا ُديرأا اهايإاو ُةملكلا يه
اونمآا نيذلا متهي ىتح َررقت
ِلامعألاب ِمايقـلا  ِهـلـلاـب
ُلامعألا يه ِهذهف .ِةنشسا
اـمأا *ةـعـِفاــنــلاو ُةــَنــشسا
ُةـيـناـيَذــَهــلا ُتاــثــحاــبا

ُتاــموـــشصاو ُباـــشسنألاو
ةيـشسوـماـنـلا ُتاـكـحاـماو
ٍةعِفان ُغ اهنإاف .اهْبِنَتجاف
َدعب ِةعدِبلا ُلجرو *ٌةلِطابو
ْضضِرعأا ىرخأاو ًةرم ِراذنإلا

َكلذك وه نَم نأا ًامِلاع *ُهنع
ِةئيطا  وهو َفَشسَتعا دق
*هشسفن ىلع ِهشسفنـب يـشضقـي
َضسامِترأا َكيلإا ُتلشسرأا ىتمو
نأا ْرِداـبـف َضسوـكـيــخــيــت وأا
يّنأل َضسلوبوكين إا ينَيتأات
*كانه َيتششُأا نأا ُتْمَزَع دق
ِضسومانلا ُملعم ُضسانيز امأا

 ْدهـــَتـــجاـــف ُضسوـــلـــُبأاو
ئل بهأاتـم اـمـهـعـيـيـششت
ْملعتيـلو *ٌءيـشش اـمـهزِوـعـُي
ِلامعألاب اوموقي نأا انووذ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دنع ةراششبلا ةّيملاع اقول لوشسرلا ـــــــــــــــــــــــــــــ
نيرششت رهشش نم رششع نماثلا يف

ةـشسّدقـمـلا اـنـتـشسيـنــك دــّيــعــت لّوألا
ديلقتلا ربتعا .اقول يليجنإلا لوشسرلل
<بيبحلا بيبطلا> اقول نأا ّيشسنكلا
فّلؤوم وه (41 :4لوك) ضسلوب ذيملت
باتك فّلؤوم وهو ،ثلاـثـلا لـيـجـنإلا
لـشسرــلا لاــمــعأا
هـــــــّنإا .ًاـــــشضــيأا
.نطولا ّيـكاـطـنإا
نع ّبرلا يف دقر
ّتشسلا زهاني رمع
.ةنشس نينامـثـلاو
ةــمـــعـــلا اـــّمأا
ةــــــّشصــتــخــمــلا
يهف هـتـنوـقـيأاـب

،روــثـــلا ةروـــشص
تاناويحلا ثلاـث
ةّيزمرلا ةـعـبرألا
.(01 :1) يبنلا لايقزح اهآار يتلا

دحأا هـنوـك ىـلإا ةـفاـشضإلاــب
تفرتعا نيذلا ةعبرألا نيـّيـلـيـجـنإلا
ضسقرمو ىتم ،مهتاباتـكـب ةـشسيـنـكـلا

لّوأا اقول ّيليجنإلا ربـُتـعا ،اـّنـحوـيو
بولشسألا دمـتـعا هـنأل يـشسنـك خّرؤوـم
ضصخلا ىرششب هلقن يف يخيرأاتلا
ىلع هتومب عوشسي برلا هقّقح يذلا
لمع هلقن يفو ،(ليجنإلا) بيلشصلا
ةمايق دعب ةشسينكلا يف ضسدقلا حورلا
تاومألا نيب نم حيشسملا عوشسي برلا
لوقلا اننكمي كلذل .(لشسرلا لامعأا)
.ضصخلا خيرات بتك هنإا

ةلكششم ىلوألا ةشسينكلا تهجاو

اًشضراف ناك يذلا هللا بعشش موهفم
بعششلا اذه ،يدوهيلا بعششلا ىلع هلقث
رئاشس نع اًزّيمم هشسفن ربتعي ناك يذلا
ًيوط اًتقو ّلظ هّنأا عمو .ضضرألا ممأا

ىرخألا بوعششلا مكح تحت نمزلا نم
نييـناـنوـيـلاو ضسرـفـلاو نـيـيـلـباـبـلا)
كلملا رظتني ناك هّنأا ّلإا ،(نامورلاو
يذـلا ،اـّيـشسمـلا ،هـلـلا نـم حوــشسمــمــلا
ىرخألا بوعششلا لتحا نم هشصّلخيشس

طشسبـيو هـشضرأل
ىـلـع هـتـطــلــشس
يـــتـــلا ضضرألا

.هللا اهب هدعو
ّنأا رــــيــــغ

نكت مل ةشسينكلا
يـتـلا ةديـحوـلا

اذــــه تهــــجاو
موـــــهـــفـــمـــلا
.ئـــــطاـــخـــلا

ءاـــيـــبــنألاــــف
اوـلواـح ،مـيدقـلا دهـعـلا يـف ،اـهـلــبــق

ظيلغلا بعششلا اذه اومهفُي ّنأا نيدهاج
نكي مل مهـل هـلـلا راـيـتـخا ّنأا باـقرـلا
مهتّوق وأا ةديمحـلا مـهـلـئاـشصخ ببـشسب
ّنإا لب ل .هتدارإا دّرجمل لب ،ةقراخلا

متشسلأا> :هبعشش يه ىرخألا ممألا ّلك
،ليئارشسإا ينب اي نيّيششوكلا ينبك يل
نم لـيـئارـشسإا دعـشصُأا مـلأا ؟برـلا لوـقـي
،روتفك نم نيّينيطشسلفلاو ،رشصم ضضرأا

.(7 :9ضسوماع) <؟ريق نم نيّيمارآلاو
ىلع هتطلشس طشسبيو ممألا ّلك هلإا وهو
اـّيزـع ةاـفو ةــنــشس يــف> :ضضرألا ّلــك
ّيشسرك ىلع اًشسلاج دّيشسلا تيأار ،كلملا

.لكيهلا أمت هـلاـيذأاو ،عـفـترـمو ٍلاـع
ةّتشس دحاو ّلكل ،هقوف نوفقاو ميفارشسلا

14/4102ددعلا

لوألا نيرششت21 دحألا
عباشسلا وكشسا عما ءابآا دحأا
سسوخاراطو سسوفورب ءادهششلا راكذت

سسوكينوردنأاو
لوألا نحللا

عباشسلا رَحَشسلا ليإا



ًـثـم عوـشسي ّبرـلا ةـلــشسف .عوــشسي
ّلك لمششت يأا ،هللا نبا مدآا ىلإا دوعت
ّنأا اــمـــك .(٨٣-٣2 :٣) بوـعـششلا
ميلششروأا ةروشص يه يتلا ،ميلششروأا
ّلك اهيلإا عمتجيشس يتلا ،ةّيوامشسلا
اًرود بعـلـت ،برــلا موــي يــف مــمألا
برلا ّنإا ذإا ،اقول ليجنإا يف ايشساشسأا
يف هتـماـيـق دعـب هذـيـمـت يـقـتـلـي
ىلإا ةراششبلا قلطنت اهنمو ،ميلششروأا

حورلا ذيمتلا لانيو ،ةنوكشسملا ّلك
وه اذكه مهـل لاـقو> :اـهـيـف ضسدقـلا

نأا يـغـبـنـي ناـك اذـكـهو بوــتــكــم
يف تاومألا نم موقيو مّلأاتي حيشسملا
هـمـشساـب زرـكـُي نأاو ،ثلاـثـلا موــيــلا
عيمجل اياطخلا ةرـفـغـمو ةـبوـتـلاـب
مـتــنأاو .مــيــلــششروأا نـم ًاءدب ،مــمألا
مكـيـلإا لـشسرأا اـنأا اـهو .كلذـل دوـهـشش
ةـنـيدم يـف اوـمـيــقأاــف ،يــبأا دعوــم
نـم ةّوـق اوـشسبـلـت نأا ىـلإا مـيـلــششروأا
،(94-64 :42 اـقوــل) <يــلاــعألا
مهاشصوأا مهعم عمتجم وه اميفو>
لـب ،مـيـلــششروأا نــم اوــحرــبــي ل نأا
مـكـّنـكــل ... بآلا دعوــم اورــظــتــنــي
ضسدقلا حورلا ّلح ىتم ةّوق نولانتشس
يف اًدوـهـشش يـل نوـنوـكـتو ،مـكـيـلـع
ةــّيدوــهــيــلا ّلــك يــفو مــيــلــششروأا

<ضضرألا ىــشصقأا ىــلإاو ةرـــماـــشسلاو
مـيـلــششروأا يــفو .(٨-4 :1لامعأا)
ةدمعأاب ضسلوب لوشسرلا عمتجي اًشضيأا
،انحويو بوقعيو ضسرطب ،ةـشسيـنـكـلا

ىرــششب لوــمــشش ىــلــع نودــّكؤوــيــف
-1 :٥1لامعأا) ممألا ّلك ضصخلا

ّنأا ضسرطبل نلعأا هللا نأا امك .(12
ةئملا دئاق ضسويلـيـنروـك ىـلإا بهذـي
هـــلـــلا هرـــّهـــط اـــم ضســــّندي ل نأاو
ىلإا بهذ امدنعو .(٥1 :01لامعأا)
هاف ضسرطب حتف> ضسويلينروك تيب
لبقي ل هللا ّنأا دجأا انأا ّقحلاب :لاقو
هيقّتي يذلا ،ةّمأا ّلك يف لب ،هوجولا

ةملكلا .هدنع لوـبـقـم ّرـبـلا عـنـشصيو
رّششبي ليئارشسإا ينب ىلإا اهلشسرأا يتلا
ّبر وه اذه .حيشسملا عوشسيب مشسلاب

ِتاــــجاــحــلــل ِةــاــشصلا
اونوكي ل ىتح ةيرورشضلا

َكيلع ُملشسي *نيرِمثم َغ
ْملشس *يعـم َنـيذـلا ُعـيـمـج
 اننوـبـحـُي نـيذـلا ىـلـع
مـكـعـم ُةـمــعــنــلا .ناإلا
.مآا .عمجأا

ليإلا ــــــــــــــــ
 (91-41 :٥ ىتم)

متنأا ِهذيمتل برلا لاق
نأا ُنــك ل .اــعــلا ُروــن
ىلع ٌةعقاو ٌةنـيدم ىـفـخـَت

ٌجارــِشس دــَقوــُي لو *ٍلــبــج
ْنكل لايكا َت ُعشضوُيو
َءيــشضــُيــل ةراــنا ىــلــع

نـيذـلا عـيـم  تيبـلا*
مادق مكُرون ئشضُيلف اذكه
مـكــَلاــمــعأا اوَل ضساــنــلا
مكابأا اودّجـمـُيو َةاـشصلا
ل .تاوـــمــــشسلا  يذــــلا
لـُحأل ُتيـتأا يــّنأا اوــنــُظــت
 يّنإا ،ءايبنألاو َضسومانلا
قا *مُأل نكل لُحأل ِتآا
َلوزت نأا إا هنإا مكل لوقأا
ُلوزـي ل ُضضرألاو ُءاـمــشسلا

ٌةدحاو ٌةطْقُن وأا ٌدحاو ٌفرح
متـي ىـتـح ضسوـماـنـلا نـم
ًةدحاو لُحي نَم لكف *لكلا

ِراغشصلا اياشصولا هذه نم
هنإاف ،اذكه َضسانـلا ُمـّلـعـُيو
ِتوكلـم  ًاغـشص ىـعدـُي

،هـهـجو يـّطـغـي نـيـنـثاـب ،ةـحــنــجأا
نينثابو ،هيـلـجر يـّطـغـي نـيـنـثاـبو
،ضسوّدق :لاقو كاذ ىدان اذهو .ريطي
هدجـم .دوـنــجــلا ّبر ضسوّدق ،ضسوّدق
.(٣-1 :6ءايعششأا) <ضضرألا ّلك ءلم
ةروشص يهف ميلششروأا هللا ةنيدم اّمأا

عمتجيشس يتلا ةّيوامشسلا ميلششروأا نع
اوكلشسيل ،برلا موي يف ممألا ّلك اهيف
:هيده يف اوريشسيو هتعيرشش بشسحب
تيب لبج ّنأا ماّيألا رخآا يف نوكيو>
،لابجلا ضسأار يف اًتباث نوكي ّبرلا

ّلك هيلإا يرجتو ،لتلا قوف عفتريو
،ةرــيــثــك بوــعــشش رــيــشستو .مـــمألا

،برلا لبج ىلإا دعشصن ّمله :نولوقيو
نم انمّلعـيـف ،بوـقـعـي هـلإا تيـب ىـلإا

نـم هـّنأل .هـلـبـشس يـف كلـشسنو هـقرـط
نـمو ،ةـعـيرـششلا  جرـخـت نوــيــهــشص

نيب يشضقيف .ّبرلا ةـمـلـك مـيـلـششروأا
،نـيرـيـثـك بوـعـششل فـشصنـيو مــمألا

مهحامرو اًككشس مهفويشس نوعبطيف
،اًفيشس ةّمأا ىلع ةّمأا عفرت ل .لجانم
<دعب ام يـف برـحـلا نوـمـّلـعـتـي لو
.(4-2 :2ءايعششأا)

،رخآاو ناشسنإا نيب زّيمي ل هللا
هـتوــعد لــب ،رــخآاو بعـــشش نـــيـــبو
هاّيإا انمّلع ام اذهو ،ّلكلل ٌةحوتفم
ماّيألا رخآا يفو ،هـئاـيـبـنأا ةـطـشساوـب
عوشسي انشصّلخمو انّبر هنبا يف انمّلك
اذـه لـشسرـلا اـنـل لـقـن دقو .حـيـشسمـلا
هبولشسأابو هتقيرط ىلع ّلك ميلعتلا
.اًميدق ءايبنألا لعـف اـمـك ،ضصاـخـلا

عوشسي ّبرلا وعدي ىّتم ليجنإا يفف
مـمألا ّلـك رــيــششبــت ىــلإا هذــيــمــت
ضسقرم ليجنإا يفو ،(91 :٨2ىتم)
نبا وه عوشسي ّنأاب ةئملا دئاق فرتعي
اّنحوي ليجنإا يفو ،(9٣ :٥1رم) هللا
نيذلا نيـّيرـماـشسلا ىـلإا ّبرـلا بهذـي
ضصّلـخـم حـيـشسمـلا هـّنأاـب نوـفرـتـعـي
.(24-1 :4وي) ملاعلا

ىلع ،يليجنإلا اقول زربي اذكه
شضيأا هـتـقـيرــط ىرـششبـلا ةـّيـمـلاـع ،اـً
ّبرلا انل اـهـنـلـعأا يـتـلا ضصـخـلاـب



ُلَمعي يذلا امأاو .تاومشسلا
ًاميظع ىعدُي اذـهـف ُمـّلـعـُيو

 تاومشسلا توكلم.

لمأات ـــــــــــــ
تاــموــشصا اــمأا>

ةّيشسوـماـنـلا تاـكـحاـماو
غ اـهـنإاـف ،اـهـبـنــتــجاــف
.<ةلطابو ةعفان

رّكذتت وأا ،هجاوت امدنع
لعف> :لوقت ّلأا بجي ،كّودع
لاـق> :وأا ،<اذــهو اذــه يــب
اذـهـب كـّنأل ،<اذـه يــّقــحــب
ديزـتـشسو كبـشضغ لـعـششـُتـشس
ّلك َضسنإا .كأا كظيغ ةلعشش
يــتــلا ةــنزا ءاـــيـــششألا
،هنم اهتعمشس وأا كل اهببشس
كلاب ىلع رـطـخـت اـمدنـعو
اـهتـعا ،كتدارإا نود نــم
،كبيرق نم ل ناطيششلا نم
هلعف يذلا ا طقف رّكذت
.كل هــلاــق اــم وأا ،ةّرــم كب
وـحـمـتـشس ،ةـقـيرـطـلا هذـهـب
اـمـكـلـشصفـت يـتــلا ةوادعــلا
نأا رمألا مزل نإاو ،ةعرشسب
،راشسفتشسلاو ضشاقّنلل هوعدت
نــم بشضغــلا ًلوأا درــطاــف
مّلكتلاب أادبا كلذ دعبو كبلق
ًابشضاغ تنك نإا كّنأل ،هعم
لوقت نأا عيطتشست نل كّنإاف
.ًاحيـحـشص ًاـئـيـشش عـمـشست وأا

ًائداه َتنك نإا ،ضسكعلا ىلع

ىلإا ةليلق تاظحل ربع نمؤوملا ًةلقان
ةـقـيـقـح روـشصت> يـهـف .ديـعـب نـمز
ةديدجـلا ةـقـيـلـخـلاو هـلـلا توـكــلــم
يّلجتلا ملاع مدقتو ةحشضاو ةقيرطب
نلعتو قولخملا ريغ رونلاو ،هلأاتلاو
ةطشساوب ةداملا يّلجتو ةيفافشش نع
.<قولخملا ريغ عم قولخملا داحتا
تداتششنورك انـحوـي ضسيدقـلا لوـقـي
ةنوقـيألا يـف لـمأاـتـت اـمـنـيـح> هـنأا

كيلإا ًاشصخاشش برلا ديشسلا اهيف ىرتو
ثداح وه ام ةروشص هذهف هينيعب
نآلا كيلإا ٌضصخاشش هـلـلاـف ،لـعـفـلاـب
نـيـتـشصـحاـفـلا هـيـنـيـعـب ناوأا لــكو
لو ،ضسمششلا نم رثكأا نـيـتـبـهـتـلـمـلا
ضصحفـي لـب ،رـظـنـلا دّرـجـمـل رـظـنـي
.<كبلقو كراكفأا قامعأا

ةيشضق نماثلا نرقلا يف تردشصت
ةاـيـحـلا ةـهــجاو ةــيــنــيدلا روــشصلا
ًةحاشس تحبشصأاو ،ةيندملاو ةيشسنكلا
ضصخـشش لوــح تاــفــخــلا حرــطــل
هـتـعــيــبــط ضصئاــشصخو حــيــشسمــلا
تافخلا كلتل ًةجيتـنو ،ةـيـناـشسنإلا

ةئـم ةدم ةـيـلدج تاـثـحاـبـم تماـق
برــحــب تفرــع ،ًاــماــع نــيرـــششعو
ءاحنأا يـف تدتـما يـتـلا تاـنوـقـيألا
مشسقنا ثيح ةيطنزيبلا ةيروطاربمإلا
ضضفري قيرف :نيبزح ىلإا عمتجملا
رـخآاو ًاـعـطاــق ًاــشضفر تاــنوــقــيألا
.اهل هماركإا نلعيو اهرشصاني

نيتلحرم ىلإا برحلا هذه تمشسقنا
نيح627 ماع ىلوألا :نيتيشساشسأا
هرمأا ثلاثلا نول روطاربمإلا ردشصأا
ةروث ىلإا ىّدأا ام ،تانوقيألا لازنإاب
ةلمحب روطاربمإلا اهـهـباـج ةـمراـع
ماعلا ىتح تلاقتعلاو عمقلا نم
ةروــطارــبــمإلا تنــلــعأا موــي ،7٨7
،داهطـشضلا تـمـح فـقو يـنـيرـيإا

ينوكشسملا عمجملا داقعنا ىلإا تعدو
عـمـتـجا ثيـح ،ةـيـقـيـن يـف عـباـشسلا
عيمج نم نيدفوم نوشسيدقلا ءابآلا
ميركت ىلإا اوعدو ةنوكشسملا يشصاقأا
يذـلا هـشسفـن مارـكإلاـب تاــنوــقــيألا

.(6٣-4٣ :01) <ّلكلا
،دوهيلل َهجُو يذلا ميلعتلا اذه

مويلا انل هّجوي ،اًميدق ،هللا بعشش
نيـّيـحـيـشسمـلا نـحـن ،موـي ّلـك يـفو
.هـلـلا بعـشش اـنـشسفـنأا رـبـتـعـن نـيذـلا

ميلعتلا اذه ربع ،ةشسينكلا انوعدتو
ّنأا ربتعنف انشسفنأا ىلع قلغنن ل نأا
اندحو انل وه حيشسملا عوشسي ّبرلا

بوعـشش رـئاـشس نـع نوزـّيـمـم اـنـّنأاو
اًمئاد رّكذتن نأا انيلع هّنأل .ضضرألا
،بيلشصلا ىلع تام عوشسي برلا ّنأا
ّلك لجأا نم لب ،انلجأا نم طقف ضسيل
ىريل هاياشصو بشسحب كلشسنف ،ملاعلا
اودّجميو ةنشسحـلا اـنـلاـمـعأا ضساـنـلا
عشضنو ،(61 :٥ىتم) يوامشسلا بآلا
يـتـلا هـلـلا ةـنـيدم اــنــنــيــعأا بشصن
مويلا يف ممألا ّلك اهيف عمتجيشس
.اًمئاد برلا عم نوكن ثيح ،ريخألا

تانوقيألا برح ــــــــــــــــــــــــــــــــ
اذإا هنأا ةشسدقملا ةشسينكلا تبتر

لوألا نيرششت نم رششع يداحلا عقو
ءابآلا ةمدخ هيف لترن ،دحأا موي يف
نيشسمـخـلاو ةـئـمـثـثـلا نـيـشسيدقـلا
ينوكشسملا عمجملا يف نيعمتجملا
يبراحم ةهجاومل ةيقين يف عباشسلا
دهـع ىـلــع م7٨7 ةنـشس تاـنوـقـيألا
كلـمـلا اــهــنــباو يــنــيرــيا كــلــمــت
لوألا دحألا يـف ّلإاو ،نـيـطــنــطــشسق
يتلا ءابآلا عماجم ةعبشس نإا> .هدعب
اهمشض دق ،ةفلتخم تاقوأايفتدقعنا
نشسحكلشسيفاهمظنودحاو نوناقىلإا
ًانودم ،ديدجلا ضسونامرج كريرطبلا

ًاـمدقـمو اـهايإا ًادـيؤوـمو مـهدئاـقــع
ضصخلل نيرـهاـشس ءاـعـفـشش مـهاـيإا
<ةيعرلــل هــعــم ًةاـــعرو برـــلا ىدل
.(ءاشسملاةشصلىلوألاةعطقلا)

ةنوقيألا نوشسيدقلا ءابآلا فرعي
هلخادب يوحي يتوهل مجعم اهنأاب
اهلخ نم نكمي يتلا ميلاعتلا لك
،ةديقعلاو ةشصلاو ةدابعلا ملعتن نأا



لـيـجاـنألاو بيـلــشصلا هــب لــَباــقــي
٥1٨ يماع نيب ةيناثلاو ،ةشسدقملا

ضسماـخـلا نول نـشش نــيــح٣4٨و
هتّدرف تانوقيألا ىلع ًافينع ًاموجه
اذـه دـُعـف ارودوــيــث ةروــطارــبــمإلا
دحألا يف هل ديعيو ًايئاهن راشصتنلا
دحأا) موـــــــــــــشصلا نــــــــــــــم لوألا
ءاـبآلا حـشضوأا دقو .(ةـيــشسكذوــثرألا

ةقد لكب ررقن> :يلي اـمـب مـهـفـقوـم
لاثم ىلعو ،هنأا لماشش ضصحف دعبو
عشضو بجي  ،ييحملا ميركلا بيلشصلا
ةـشسدقـمـلاو ةـمـيرـكــلا تاــنوــقــيألا
نم ةعونشصملا وأا ناولألاب ةرّوشصملا

نم وأا (ءاشسفيشسفلا) ةريغشص ةراجح
هللا ضسئانك يف ،ةقئل ىرخأا ةدام
ةشسدقـمـلا يـناوألا ىـلـعو ةـشسدقـمـلا

،لزانملا يفو ةيـتوـنـهـكـلا لـلـحـلاو
انهلإاو انـبر ةنوقيأا انمكب ضصخنو
ةنوقيأاو ،حيشسملا عوشسي انـشصـّلـخـمو
ةــنوــقــيأاو ،هـلإلا ةدلاو اـــنـــتديـــشس
رارـبألا لـكو نـيـشسيدقـلا ةـكـئـمــلا
ءرملا رظني اـم ردقب هنأل ،نيمركملا
لّثـمـت نـم رـكذـتـي روـشصلا هذـه ىـلإا

ةدـيازتـم ةـبـحـمـب مـهوـحـن رـعـششيو
نأا نود ،مـهرـثأا ءاـفـتـقا ىـلإا لـيـمو
ةـــقئافلا ةداـبـعـلا ةـنوـقـيأـل مدقـي
ّلإا ،انـناـمـيإا بشسحـب ،قـحـت ل يـتـلا
مركُت لب ،اهدحو ةيهلإلا ةعـيـبـطـلـل
يـيـحـمـلا مـيرـكـلا بيــلــشصلا مارــكإا
نإا .عومششلا ةرانإاو روخبلا ةمدقتب
ضصخششلا ىلإا دوعـي ةـنوـقـيألا مارـكإا
تانوقيألا مّركي نمو ،هـلـثـمـت يذـلا
وه اذه ،اهب لثمملا ضصخششلا مّركي
ديلقت اذهو نيشسيدقلا انئاـبآا مـيـلـعـت
يتلا ةعماـجـلا ةـشسدقـمـلا ةـشسيـنـكـلا
.<ملاعلا فارطأا يف ليجنإلا ترششن

يبراحم اوشضحد نيذلا زربأا نمو
انـحوـي ضسيدقـلا رـكذـن ،تاـنوـقـيألا
يذـلا (لوألا نوـناــك4) يـقـششمدلا
هـيـلإا دنـتـشسا ،ًاـيـتوـهل ًاـثـحـب بـتر
ناك اذإا> :ًئاق ينوكشسملا عمجملا

ٍمـكـب هّوـفـتـتـشس تنأا ــف
نيرخآلا عمشستشس لو ئيشس
امك .تاناهإلاب كنوبيجي
هذه لثم انظيغُت ل ،ىرت
اـم ردقـب ًةداـع تاـمـلـكــلا
ةقبشسا راكـفألا اـنـظـيـغـُت
اهب رعششن يتلا ةوادعلا نع
 انّنأا امكف .رخآلا وحن
انـقـيدشص فرـعـن ل لـيـلـلا

،اّنم برقلاب ناك ولو ىتح
ىتح هفرعنف راهنلا  اّمأا

اذكه ،ديعب نم هانيأار ولو
نم بشضاغ نوكن امدنع
هـماـمأا فـقـن اـنـّنإاــف ،دحأا

نكل ،ةئيشس ةّينـب هـعـمـشسنو
نم بشضغـلا درـطـن اـمدنـع
انل ودبـي ٍذـئـنـيـح اـنـلـخاد
هـلاوـقأاو ًاــبــب هــلــكــشش
.ةحرفُم

ةلاا  نآلا ثحبنل
ـــ كّودع اهيف كبّنؤوي يتلا

ببشسب ـــ كأا ةفولأام اهّنأل
أاط وأا كيـف ّيـلـعـف ٍبيـع
تعمتشسا نإا .اقح هتبكترا
وأا بشضغت نأا نود نم هل
تدّهنت لب ،هنيهت وأا همتششت

إا تبلطو ةرار نأا هللا
ضصّلختـت كـّنإاـف ،كاـشسي
 .لاا  كتئيطخ نم

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

دهعلا ةشسينك نم عنُم دق هللا ريوشصت
ةشسينك ّضصخي ل عنملا اذهف ميدقلا
هتاذ ُهللا َلِبَق اـمدنع ،ديدجلا دهعلا

ضضرألا ىلع ضشاعو ةيرششب ةعيبط
دق روظنملا ريغ نأا امب> ،<ناشسنإاك
مـكـنـكـمـي ،هدشسجـتـب ًاروـظـنـم راـشص
مكنكمـي .ًاـيـئرـم راـشص نـم رـيوـشصت
نـم هــتدلو ،يــشصــّلــخــم رــيوــشصت
،ندرألا يـف هـتـيدوـمـعــم ،ءارذــعــلا
،هـملآا ،روـباـث لـبـج ىـلـع هـيـّلـجــت

اورّبع .هدوعشصو ،هتماـيـق ،هـبـيـلـشص
مترّبـع اـمــك ناوـلألاـب اذـه لـك نـع
،ًائيشش اوـــششخت ل ،تاـمـلـكـلاـب هـنـع
ناـثوألا نـيـب قرـفـلا فرـعــن اــنــنإا

بششخلل ينحنن ل نحن> ،<روشصلاو
تام يذلا كاذ ّلجن اننكل ،بششخك
...هـماـمأا يـنـحـنـنو بيـلـشصلا ىـلــع
بيـلـشصلا اـتـبـششخ نوـكـت اــمــنــيــح
امهلكششل دجشسأا يننإاف نيـتـموـمـشضم
ىـلـع قـّلـُع يذــلا حــيــشسمــلا ببــشسب
ناتبششخلا تككفت اذإا امأا ،بيلشصلا

.<امهيف رانلا مرشضأاو امهيمرأايننإاف
ضسيل ديشسلا تانوقيأل انميركت نإا

دّشسجت ذإا هل انركشش نع ريبعت ىوشس
بآلا ةروـــشص هـــشصخـــششب رـــهــــظأاو
مــه نــيــشسيدقــلا ّنألو ،يواــمـــشسلا

لك مهب قيليف حـيـشسمـلاـب نودحـّتـم
مهاطعأا نم مّركن كلذب اننأل ميركت
تدجُو دقــل .ةــشسادقــلاو ةــمــعـــنـــلا
هللا ةروشص ديدجتل ةمعك ةنوقيألا

انحوي ضسيدقـلا لوـقـي .ناـشسنإلا يـف
تانوـقـيألا ةـيـلـعاـف نـع يـقـششمدلا
بهذأا بتك يدل نكي ملنإا>:ةشسدقملا
ينلعجت موشسرلا نإاف ،ةشسينكلا ىلإا

،ةرهزملا ضضرألا لعفت امك ًانوتفم
 .<يحور يف هللا دجم كّرحُتف

ةر-ششن-لا ى-ل-ع ع-طإلا نا-ك-ملا--ب
:تننإلا ةحفشص ىلع اًيعوبشسأا
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