
ةلاشسرلا ـــــــــــــــــ
(61-9 :٤ ضسوثنروك1 )

انزَربأا دق َهللا نإا ُةوخإا اي
ِضسانلا يرـِخآا َلـشسرـلا ُنـحـن
.توـمـلـل َنوـلوـع اـنـنأاـك
ِمَلاعلل ًادهششم انرِشص دق انأل
ُنـحـن *رـششبـلاو ِةـكــئاو

امأا ِحيشسا ِلجأا نم ٌلاهج
.حيشسا  ُءامـكـحـف مـتـنأا
.ُءايوقأا متنأاو ُءافعُشض ُنحن
ُنــحــنو نوــمرــكــُم مــتـــنأا

ِةعاشسلا هذه إاو *نوناهُم
ىرْعَنو ُضشَطعنو ُعو ُنحن
ُبَعتنو *انل َرارق لو ُمَطلُنو
.ُكِراـبـُنـف ُمـَتـششـُن .لــِماــع
ُعنششُي *ُلِمتـحـنـف ُدـَهـَطـشضـُن
انرِشص دق .ُعرشضتنـف اـنـيـلـع
ٍخاـشسوأاـكو ِاـعـلا ِراذـقأاــك
*نآلا إا ُعيما اهُثبختشسي
اذه َبُتكأا مـُكـَلـِجـخُأل ُتشسلو
يدلوأاـك مـكــُظــِعأا اــمــنإاو
مكل ناك ولو هنأل *ِءابحألا
 َنـــيدششرُا نـــم ٌةوــــبر
ٌءاــبآا مــكــل ضسيــل ِحــيــشسا

مـكـُتدلو اـنأا يـّنأل .نوثـك
 اَعوــــــشسي ِحـــــــيـــــــشس

نأا مكيلإا ُبلطأاف *ليإلاب
.يب َنيدتقم اونوكت

لبجلا ىلع ةظعوَملا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
روحم نإا انلق نإا يلاغن ل انّلعل

يذلا) يليجنإلا ىتم ضسيدقلا ةراششب
نأا نعإلا وه (مويلا هراكذتل ديعن
ةاـتـف مـيرـم نــم دوــلوــمــلا عوــشسي
ل يتآلا ،رظَتنُملا كِلَملا وه ةرشصانلا
رظتني ناك امك ًاينمز ًاكلُم قّقحيل
.ضضرألا ىلع هللا توكلم لب ،دوهيلا
رخآا ىـنـعـمـب يأا
يــتآلا كــِلـــَمـــلا
ةقيلخـلا رّرـحـيـل
نــم اــهرـــشسأاـــب
ريرـششلا ناـطـلـشس
ىــلإا اــهديــعــيو
 .هللا ةكلمم

علطـم يـف
انل مشسري هليجنإا
ىــّتـــم ضسيّدقـــلا
يكولـمـلا بشسنـلا
،دولوملا لفـطـلـل
ًاكِلَم حيشسملا تومب هليجنإا متخيو
ًاكِلَم هتمايقبو ،هللا توكلمل ًادهاشش

ىرن هلوشسر كِلَم ّلكل امكو .ًارفاظ
ديجملا قباشسلا ثلاثلا حاحشصإلا يف
يف ًاخراشص ًاتوشص نادمعملا اّنحوي
ىتأا مث .<برلا قيرط اوّدعأا> ةيّربلا

هـمـّلـشست لـبـق كـِلـَمـلا راـبـتــخا تقو
ىلع ةبرجتلا تناكف هناطلشس ديلاقم
زاتجا ذإاو .(٠1-1 :٤ ىتم) لبجلا
ةكئملا تتأا ًارفاظ َرابتخلا ُكلملا
تقو نأاـب ًاــناذــيإا (11 :٤) همدخـت
ىلإا ىتأاف ،ناـح دق هـتوـكـلـم نـعإا

:ناطلشسب ًامّلكتم اهلـخدو هـتـكـلـمـم
برتقا دق هّنأل اوبوت لوقيو زركي>
فوطيو ،(٧1 :٤) <تاومشسلا توكلم

مهعماـجـم يـف مـّلـعـي> يـحاوـنـلا لـك
لك يفششيو توكلـمـلا ةراـششبـب زرـكـيو
:٤) <بعـششلا يـف فـعـشض لـكو ضضرــم
،هـناـطـلــشس يــشسرــُي ُكــِلــَمــلا أادب .(٣٢
تقوـلا يـف وـهو ،لاـعـفألاو لاوـقألاـب
مهب لّكششيل هـيراـتـخـم عـمـجـي هـشسفـن

ملاعلا ىلا هتراششب ءارفشسو ،هتموكح
أارقن ام ىلعو ،هنأا ىلإا انه ريششن .عمجأا

نيذلا نم دحأا ل ،ىّتم ليجنإا يف ًاّيلج
عوـشسي مـهاــعد
هــعاــبــّتا ىـــلإا

ىتح وأا هلداج
لـــب .هـــَلءاــــشس
تقوـلـل مـهارــن
ءيشش لك اوكرت
ىتـم) هوـعـبـتو
٤: 81-٢٢).
ل كِلَمـلا ةـمـلـك
ىـتــح لو ّدَرــُت
 .ضشَقانُت

نلعأا انـلـق
يقبف ،هتموكح لّكششو هتاذ نع ُكِلَملا

يأا) هتكلمم بعششل نِلعُي نأا ًاذإا هيلع
ام وأا ،ةكلمملا روتشسد (عمجأا ةقيلخلل
باطخ> نيشسيّدقلا انئابآا ضضعب هاّمشس
،<ديدجلا دهعـلا ضسوـماـن> وأا <ضشرـعـلا

يتلا لبـجـلا ىـلـع ةـظـعوـمـلا تناـكـف
ىــــتــــم ضسيّدقــــلا اــــهــــل ضصـــــّشصخ

ضسداـشسلاو ضسماـخــلا تاــحاــحــشصإلا
نوشسيدقلا انؤوابآا .هليجنإا نم عباشسلاو
هيف ًايح ًاروتشسد ةظعوملا هذه يف اوأار
هذه ذنم ،ءاقترل ةمزلا دعاوقلا لك
ةَمِشس وـه يذـلا لاـمـكـلا ىـلإا ،ةاـيـحـلا

أادبـي .ةـيواـمـشسلا ةـكـلـمـمـلا يـنـطاوـم
روتشسدلا اذه نع نعإلا ىتم ضسيّدقلا
ىأار اـّمـلو> لوـقـت ةرـيـغـشص ةـمّدقـمــب

64/4102ددعلا

اثلا نيرششت61 دحألا

يليإلا ىتم لوشسرلا سسيدقلا راكذت

سسداشسلا نحللا

لوألا رَحَشسلا ليإا



ملاعلا تاماـمـتـهاـب كقـّلـعـت ىـلـعو
،ًادج ةليمج ىرخأا ةيزمر .هنيناوقو
تايزمر نم ،ءاجرـلا ىـلـع ةـثـعاـبو
لبجلاك ضسيـل هـّنأا يـه ،لـبـجـلا اذـه
ًاروـخـشصو ةـششحوــم ًاــشضرأا مــيدقــلا

فوخلاو ةّقششملاب اهقّلشستـت ةـيـشساـق
لشصت نأا ىـلإا كنـع بوـجـحـم هـلـلاو
ةيهلإلا ميلاعتلا نم لبج وه لب .هيلإا
لشسرلاو ءايـبـنألا رـبـع ،ةـيـشصـخـلا

،نـيـشسيّدقـلا ةداـهـششو نـيـمـّلـعـمــلاو
،ةوطخ ةوطخ كدوعشص يف كقفارت
كّنإا يأا .قيرطلا كل لّهشستو كعّجششت
ىلع مزعلا دقعتو كرمأا مزحت نإا ام
يقترت كشسفـن دجـت ىـتـح ،لوـشصوـلا
برلا نم امك دجم ىلإا دجم نم>
.(81 :٣ ضسوـثـنروـك٢) <حورـــلا
لـشسرـلا تازارـكو ءاـيـبـنألا تاءوـبـن
ىدم ىلع اهّلك ،نيمّلعملا ميلاعتو
نأا :ةدحاو اهتياغ ،ناكملاو نامزلا
 .حيشسملا كِلَملا ىلإا انب يقترت

(٢ :٥ ىتم) <مهمّلعو هاف حتف>
يف هّنأا مولعم .ىّتم ضسيّدقلا لوقي
ةملك لو لَقُت مل فيرششلا ليجنإلا

وأا ًاـثـبـع ،فرــح ىــتــح لو ،ةدحاو
ةجاحلا امف .يئاششنإلا موزللا دّرجمل
ّنأا املاط <هاف حتف> ةرابع ىلإا ًاذإا

ةغل يف ؟يهيدب مّلـكـتـلـل مـفـلا حـتـف
ةرابعلا هذه لَمعَتشسُت يلشصألا ّضصنلا
ةيمهأا ىلإا ،ًلوأا .نيرمأا ىلإا ةراششإل
تفـلـتـل يأا .هّوـمـشسو يـتآلا ثيدحــلا
نوكي نأا ةرورشض ىلإا عماشسلا هابتنا

لـب بشسحو هاـبــتــناــب ل ًاــيــغــشصم
كرابملا ّبرلا مك .ًاشضيأا ةبهربو
ًاشضيأا هّنـكـلو ،طـيـشسبو لـهـشسو بذـع
.هتقيلخل قـلاـخـلا مـك ضصخألاـبو
ةرابع نم دارُملا يناثلا رمألا امأا
،يـتآلا مـكـلا نأا وـهـف <هاـف حـتـف>
ةايحلا دعاوقو ديدجلا دهعلا روتشسد
برلا نع اـنـه رداـشص ،لاـمـكـلا ىـلإا

نع ًقن لو ةطشساولاب ل .ةرششابم
هرـكـف نـمو هـبـلـق نـم يأا .نــيرــخآا
هنا متعمشس دق> .ةرششابم انل يهلإلا

<مكل لوقأاف انأا امأا ...ءامدقلل ليق

ليإلا ــــــــــــــــ
(٣1-9 :9 ىتم)

 اميف نامزلا كلذ
ًاناشسنإا ىأار ٌزات عوشسي

ِةيابِا ِةدئام ىلع ًاشسلاج
هــل لاــقــف ىــتــم ُهــُمـــشسا
*هـَعـِبـتو ماـقـف .يـنـعـبــتا

 اـًئـِكـتـم ناـك اـمــيــفو
نيثك نيراششعب اذإا تيبلا

َعم اوأاكتاو اوءاج ٍةأاطخو
رظن املف *هذيمتو َعوشسي
ِهذيمتل اولاق نويشسيرفلا

عم لـكأاـي مـكـُمـّلـعـم اذا
ششعـلا او َنيراـملف *ةأاطا
ُجاتحي ل لاق عوشسي َعمشس
نكل ٍبيـبـط إا ُءاـحـشصألا

اوـبـهذاـف *ماــقــشسألا ووذ
ُديرأا يـّنإا وـه اـم اوـمـَلـعاو
 يّنأل .ًةحيبذ ل ًةمحر
لــب قــيّدــِشص َوــعدأل ِتآا

.ةبوتلا إا ًةأاطخ

لمأات ـــــــــــــ
يدلوأاك مـكـظـعأا اإا>

.<ءابحألا
نم مكـجورـخ دنـع

مكشضعب ثدحتيل ،ةشسينكلا
ءابآلا ،ءازعألا اهيأا ًاشضعب
عـم ةداـشسلاو ،ءاـنـبألا عـم
نأا نــيدهــت ،ديــبـــعـــلا
ىتح ،هب متظعُو ام اوممتت
ةرا  انه إا دع اذإا
انحئاشصن متعمشسو ةـيـتآلا

.لبجلا ىـلإا دعـشص عوـمـجـلا (عوـشسي)
حتفف ،هذيمت هيلإا مّدقت ضسلج اّملف
اّمل .(٢-1 :٥) <ًئاق مهمّلعو هاف
يأا ،لوألا هروتشسد نلعُي نأا هللا دارأا
ميدقلا دهعلا يف  هـبـعـششل ،ةـعـيرـششلا

لاع لبج ىـلإا ىـشسوـم يـبـنـلا دعـشص
مّلشستي نأا لبق ًاموي نيعبرأا ماشصو
عم دعشصي مل .ةعيرششلا تايآا هللا نم
نـم لو ضساـنـلا نــم ل دحأا ىــشسوــم
نم يأل يطعُأا لو ،نييولاو ةنهكلا

توشص عـمـشسي نأا ىـشسوـمـل لإا ءلؤوـه
ناخدلاب مهل ىّلجت هللا دجم .هللا
باـحـشسلاو لـبـجـلا نـم دعاـشصتـمــلا
بطاخ .قوربلاو دوـعرـلاو فـيـثـكـلا
هّيبن ربـع ،كاذـنآا هـتـقـيـلـخ قـلاـخـلا

ةعيرشش ب هبعشش كرتي ملو ،ىشسوم
ًابوجحم يقب هّنكل ،مهبّذهتو مهنيعت
امأا .ةبِعرُملا ةعيبطلا رشصانعب مهنع
نأا هللا ريبدت يف ناح دق ذإا ،انه
ِعدتشسي مـل ،ءاـمـشسلاـب ضضرألا دحـّتـت
بعششلا نيب نم هيلإا ُكِلَملا حيشسملا

مهنيب ضسلج مهيلإا وه ىتآا لب ًادحاو
عـشضاوـتـب ،هـجوــل ًاــهــجو مــهــثّدح
.ناطلشسب اـمـنإا ،تاراـبـعـلا طـشسبأاـبو
ةـجـهـلـب نـكـلو ءاـطـشسبـلا تاراـبـعـب
عوشسي لمكأا امل> .<ضشرعلا باطخ>
نـم عوـمـجـلا تتـهــُب لاوــقألا هذــه
هل نمك مهمّلعي ناك هـنأل ،هـمـيـلـعـت
:٧ ىتم) <ةبتـكـلاـك ضسيـلو ناـطـلـشس
داق ًاميدق لبجلا نأا امكو .(9٢-8٢
عافترإلا ىلإا ىشسومب ةلّثمم ةقيلخلا

،يهلإلا عرششلا تايآا متشسا لجأا نم
لبـجـلا يـف نوـشسيّدقـلا اـنؤواـبآا ىرـي
ءايبنأل ًازمر ،ىتم ليجنإا يف ،انه
نولّكششي نيذلا نيمـّلـعـمـلاو لـشسرـلاو

حيشسملا هتّمق ىلع ضسلجي ًايلاع ًبج
،ءيشش ّلك ناك هب يذلا ةملكلا ،كِلَملا

ءامتنإلا لُبُشس هيلإا نيقترملل ًافششاك
ًاشضيأا زمري انه لبجلا .هتكلمم ىلإا
نإاو ،حيشسملا كِلَملا ضشرع ّومشس ىلإا

ل تنأا .اـنـيـلإا ًاـيـتآا لزاـنـت وـه ناـك
تيلاعت ىتم لإا حيشسملا ىلإا يقترت
كتافـعـشض ىـلـع يأا ،كتـّيـشضرأا ىـلـع



خيبوت نم اولجخت ل ةيناث
اوـجـهــتــبا لــب مــكمــشض
اذإاف .ةحـيـشصنـلا مـكـمال
اـنــهــجوو اذــهــب اــنرــكــف
ىرن اعت هيلإا انماـمـتـها
،اهلك انلامـعأا  حاـجـنـلا

انب هللا متهيل هلل مـتـهـنـلـف
...انلامعأابو

لوشضفلا نم نوكي دق
هابتـنلا ىـلـع نآلا مـكـثـح
مـكـنأل ةـمـلـكـلا عاـمـتــشسل
كلذ ىلع متنهربو متعرشسأا
ةعرشسب مكعامتجاف .لعفلاب
غ هابتناو دجب مكفوقوو
ديدششلا ماحدزلاب لاـبـم
دهششا اذـه يـهـتـنـي ىـتـح

دهـششـــي اذـه لـك ،يـحورــلا
،ةـيـحورـلا ةراراـب مــكــل
،ءاــغــشصإل مـــكداهـــتجاو
ىلع نآلا مكشضّرحأا ينكلو
ل داهتـجلا اذـه ةـلـشصاوـم
مكـتوـيـب  لـب طـقـف اـنـه
ثيدح اذـه نـكـيـلـف .ًاــشضيأا
بألاو ةـجوزـلا عــم جوزــلا

نوــكــي نأا لــب دلوألا عــم
دعبأا ل انأا .مئادلا انمامتها
باـــــعـــــلألا نــــــع دلوألا
نـع مــتــنأا لو ،ةــفــلــتا
يننكلو ،ةيمومعلا لامعألا
ًاـــموـــي ضصشصخـــن نأا ديرأا

عوـبــشسألا ماــيأا نــم ًادحاو
نحـن .اـعـت هـلـل ةـعـبـشسلا
نأا اــنديــبــع نــم بلـــطـــن
لو عاطقـنا ـب اـنوـمدخـي
،هلل ًيـلـق ًاـتـقو ضصشصخـن

يبّنلا ءايعششإا َلِشسرُأا ةّيشضرألا ةطلّشسلا
،ّبرلا مك مهيلإا لقنيل بعششلا ىلإا

اوفرعي يكل دحوألاو ّيلشصألا مهِكلَم
ّنأاو ّيقيقحلا مهدّيشسو مههلإا وه هّنأا

شسلا مـهـيـلـع ل همـيـلاـعـت بشسحـب رـيـّ
.ةّيلاملاو ةّيركشسعـلا مـهـتّوـق بشسحـب

دهعلا ءايبنأا بشسحب بوعششلا ةئيطخ
دهع اوركذي مل> مهّنأا تناك ميدقلا
فيّشسلاب عبت>و (9 :1 اع) <ةوخإلا
ىـلإا هـُبـشضغو هـمـحارـم دشسفأاو هاـخأا
اوـشضفر>و (11 :1) <ضسرتفـي رـهّدلا
هشضئارف اوظفحـي مـلو هـلـلا ضسوـماـن
اــّمأا .(٤ :٢) <مهبيذاكأا مـهـتـّلـشضأاو

،راتخملا هللا بعشش ،ليئارشسإا ةئيطخ
ّرابلا اوعاـب> مـهـّنأل رـبـكألا تناـكـف
شضفـلاـب ،نـيـَلـعـن لـجأل ضسئاــبـلاو ةـّ
ىلع ضضرألا بارـت نوـغرـمـُي نـيذـّلا
(مـهـنوـّلذـي يأا) نـيـكاــشسمــلا ضسوؤور
بهذيو نيـشسئاـبـلا لـيـبـشس نوّدشصيو
ىّتح ةدحاو ةّيبشص ىلإا هوبأاو ٌلجر
(ّبرـلا) يـــــشسدق مـــــشسا اوـــــشســـــّندي
ةـنوـهرـم باـيـث ىـلــع نودّدمــتــيو
رمخ نوبرـششيو ٍحـبذـــم ّلـك بناـجـب
-6 :٢) <مهتهلآا تيب يف نيمرغملا

كاذنآا هللا بعشش اياطخ تشسيلأا .(8
نومشسملا اهمرتجي يتلا اهشسفن يه
يتأاي اذهل !؟مويلا حيشسملا مشسا ىلع
اـــناـــّيإا اًرـــكذـــــم اـــنـــّبر دـــيـــم
ششلا كلـت ّلــك نـــع ةدوـــعــلاــب بئاوـّ
نيبلاشص هتريشسب لّثمتنو هيلإا دوعنل
نيقولخملا نحـن رـخآلا نـع اـنـتاوذ
.هلاثمو هللا ةروشص ىلع

ذنمف .دوذملا انششيع يتأاي انه
شسجــت هـتدلو تطـبـترا ،حـيـشسمــلا دــّ
ةنوقيأا هرّوـشصت يذـلا رـمألا ،هـتوـمـب
ةراغملا لخ نم حوشضوب ديملا
فُل يذلا ضشامقلاو ،ربقلا هبششت يتلا
هباـششمـلاو هـتدلو دعـب حـيـشسمـلا هـب
ناـشسنإا ّلـك ىـلـع اذـكـه .ناــفــكأــل
اًفده هتدلو ذنم ايحي نأا ّيحيشسم
ل .رخآلا لجأا نم توملا وه اًدحاو
ّيدشسجــلا توــمــلا اــنـــه يـــنـــعـــن
شضلاـب نم رـيـثـكـلا ةـّمـث نـكـل ،ةرورـّ

-٣٣ ،8٢-٧٢ ،٢٢-1٢ :٥ ىتم)
شسجـت لـبـق .(٤٣ نــــكي مل ةملـكـلا دـّ
يهلإلا همفـب هـتـقـيـلـخ ثّدحـي هـلـلا

ةـيـشصـخـلا هـتاـيآاـب لـب ،ةرـششاـبـم
.هئايبنأا تاءوبنبو ةمئادلا هتيانعبو
هاف حتفي حيشسملا كِلَملاف نآلا امأا
نع ،انيلإا هبلق نم ةرششابم ،انثّدحيل
حـبــشصن فـيـك نـع ،هـكـلـُم روـتــشسد
حتفت لبجلا ىلـع ةـظـعوـمـلا .هـلـثـم
مـتـعـمـشس نإا موـيـلا> .اـنـل هـلـلا بلـق

شسقــت ــف ،هــتوــشص <مــكــبوــلــق اوــّ
(٥1 :٣ نييناربع)

دوذملا ُسشْيَع ـــــــــــــــــــــــــــــ
يف ةشسّدقملا انـتـشسيـنـك تأادتـبإا

نـيرـششت رـهـشش نـم رــششع ضسماــخــلا
انّبر ديم وـحـن اـهـتـلـحر يـناـثـلا

يتآلا ،حيـشسمـلا عوـشسي اـنـشصـّلـخـمو
ىلع ضسيل ،ٍدبع ةروشص اًذخآا ًادشسجتم
يف لب ،بهّذلا وأا ريرحلا نم ريرشس
انـتـلـحر .مـئاـهـبـلا (فـلـعـم) دوذـم
تاومشسلا نم يتآلا كِلَملا لابقتشسل
موحللا عاونأا لك نع موشصب نرتقت
لكأاب حمشسيو ،هتاقتـششمو بيـلـحـلاو
ءاــعــبرألا يــموــي ادع اـــم كمـــشسلا

ةبجو لوانتب حمشسي امك ةعمجلاو
.روطفلا

انبر دارأا ،ةعشضاوتـمـلا هـتدلوـب
كلـمـلا ّنأا اـنـمـّلــعــي نأا دشسجــتــمــلا
لو هلاومأا ةرـثـكـب ضسيـل ّيـقـيـقـحـلا
عيقاوت لمحت يتلا ةرخافلا هشسبمب
يتلا هدئاومب لو ،نيمّمشصملا رهششأا
،تاّيشصخّششلا <ّمهأا> اهـلوـح عـمـجـت
كلملا امّنإا ،ةّيماخّرلا هروشصقب لو
ةّبحملا كلتمي يذـّلا وـه ّيـقـيـقـحـلا
َقشصبُيو َمَطلُي نأا يشضتريو ةشصلاخلا

ضصـخ لـجأا نـم بـَلـشصـُيو هـيــلــع
دنـع هدجـن ل يذـّلا رــمألا ،هــبــعــشش
اذهو ،نيّيشضرألا انـماـّكـح ةـّيـبـلاـغ
هاعد يذلا يبّنلا ءايعششإا رفشس هرهظُي
ايزع ةافو ةنشس يـف> أاـّبـنـتـيـل ّبرـلا
باـيـغ يـفـف .(1 :6 ضشإا) <كلــمــلا



اـنـنـكــمــي يــتــلا توــمــلا لاــكــششأا
يذلا بعّتلا لاثم ىلع ،اهتشسرامم
حيشسملا لاشصيإا لجأا نم هلذب اننكمي
اياطخلا نع توملاو ،عـيـمـجـلا ىـلإا
عيطتشسن ىّتح ةّينانألا نم ةعباّنلا
فنك يف ةّبحمو ٍمشسب اًعم ضشيعلا
ينعي دوذملا ضشيعن نأا .هلإلا حيشسملا
ةعاّدخلا رهاظملا نع دعتبن نأا اًشضيأا
يتـلاو اـنـشسفـنأل اـهـعـنـطـشصن يـتـلا
امف ؛انتوخإا نع اندعبت نأا اهنكمي
اّنك اذإا لاومألا عيـمـجـت نـم عـفـّنـلا
اًئيشش اهنم ذخأان نأا نود نم تومنشس
اوعّتمتيل اهنوثريشس نورخآا لب انعم
ةـكراـششم لـشضفألا نـم ضسيـلأا !؟اـهـب
رثكأا اهجاتحي نم عم لاومألا هذه
،هللا ىلإا اندعأا دق نوكن اذكهو انم
ىلع مه نـَم اـنـتدعاـشسم لـخ نـم
انيلإا هلكوأا دق ام ،هلاثمو هتروشص
ضساّدقـلا يـف لوـقـن اـم بشسح ىــلــع
اهمّدقـن كل اـّمـم كل يـتـلا> :ّيـهـلإلا
.<كل

امدنع ةّبحملا لامك ىلإا لشصن
،يأا ،نحن وه ٍناشسنإا ّلك ّنأا ربتعن
ىلع نوقوـلـخـم اـًعـيـمـج اـنـّنأا اـمـب

رخآلاو ينّنإاف ،هلاثـمو هـلـلا ةروـشص
،هللا يأا ،هشسفـن نـئاـكـلا نـع ةروـشص

ولو ىّتح دحاو انّنأا ينعي يذلا رمألا
لأا) يـجراـخـلا اـنرـهـظـم فــلــتــخا
ششلاب اًنايحأا مئاوـتـلا فـلـتـخـي .(؟لكّ
شضيأا دوذـمـلا ضشيـعـن ،اذـل ل امدنع اـً
يـتـلا ةـناـشسنإلا ّنأا ًـثــم رــبــتــعــن
لزــنــمــلا لاــمــعأا يــف اـــندعاـــشست
.دايشسألا نحنو <ةدبع> وأا <ةمداخ>
اًديبع انربتعي ل هشسفن هللا ناك اذإاف
ةروشصلاب ّيرحـلا ضسيـلوأا ،ءاـنـبأا لـب
فّرشصتي امك فّرشصتي نأا لاثملاو
؟لشصألا

اذإا انّنأل ،ضضيف نم ضضيغ اذه
يتلا تاتيمـلا عاوـنأا ىـلـع اـنـمـّلـكـت
امَل رخآلا نع اهـتوـمـن نأا اـنـنـكـمـي
انوعد نكل ،ةباـتـكـلا نـم اـنـيـهـتـنا

انلماعت امّلك دوذملا رـّكذـتـن اـًمـئاد

ل اعت هل انتمدخ نا عم
دوعت لب ةتبلا ءيششب هيتأات
مـكـنا .ةدئاـفـلاـب اـنــيــلــع
حرفلا إا مكدلوأا نودوقت
ل كلذل ًاعنام نود لو

 لو مولعلا  غاه.
ةدئافلا إا متجتحا اذإا امأا
اذه نوعدت مكنإاف ةيحورلا
نوبشضغُت ل فيكف .ةلاطب
مــكدلوأا دّوــع نإا برــلا
دجوأاو ةياعلا ءايششألا
امأا ،ةبشسانا تاقوألا مهل
برلا لمعب مهومتلغشش اذإا

ًيقث ًـمـح كلذ نوّدعـتـف
.هنيح غ و

ءضشنلا نإا .يتوخإا اي ك
لـثـم إا جاــتــحــي ديدا

 اهعبطيل ضسوردلا هذه
هـيـلـع لـهـشسي هـنأل هـبــلــق

إا هــجــتــيــف اــهــظــفــح
ةـلـيذرـلا إا ل ةـلـيـشضفــلا

دلوألا اـــنددر نإا اـــنـــنأل
مهانهّجوو رششلا قيرط نع
كلذ حـــــبــــــشصي ا إا

ةعـيـبـط لـب ةداـع مـهدنـع
و رـششلا مــهــبــّنمـه
ذئنـيـحو ا لـمـع ىـلـع
نم ًاراـقو كأا نوـحـبـشصي
ةــعــفــنــم كأاو خوــيــششلا
 مهو ةماعـلا لاـمـعأـل

مـحأاو باـبـششلا ناوـفـنـع
 .خويششلا

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

يذلا دوذملا اذه ،انتوخإا نم ٍدحأا عم
هنوك ةّبحملا لامك ٍراشصتخاب رّوشصي
بيلّشصلا قيرط ىلع ىلوألا ةوطخلا

.ةمايقلاو

ةديشسلا لوخد  ـــــــــــــــــــــــــــــ
لكيهلا إا ـــــــــــــــــــــــــ

انتديشس لوخد راكذت ةبشسان
إا ةـشسادقــلاةقـئاـفــلا هــلإلا ةدلاو
بورغلا ةشص ةمدخ ماقـُت لـكـيـهـلا

٠٢ ضسيما ءاشسم نم ةشسداشسلا دنع
يهلإلا ضسادقلا ةمدخو اثلا نيرششت
1٢ةعما حابشص نم ةرششاعلا دنع
لوخد ريد ةشسينك  اثلانيرششت
 .ةيفرششألا  ةديشسلا
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