
ةلاشسرلا ـــــــــــــــــ
(22-41 :2 ضسصسفأا )

وه َحيصسا نإا ُةوخإا اي
ِنثإا َلـعـج وـه اـنـُمـصس
هدصسج  َضضقـــــــنو ًادحاو

يأا َزـجاا ِجاـيـصسلا َطـئاـح
َضسوـماـن َلـطــبأاو *ةوادعــلا
َقُلخيل ِهصضِئارف  اياصصولا
ًاـناـصسنإا هـِصسفــن ِ نــثإا

هــــئارــــجإاــــب ًاديدج ًادحاو
امهيَلـك َحـلاـصصـُيو *مـصسلا

 ِهللا عم ٍدحاو ٍدصسج 
 َةوادعلا ِهلتـَقـب ِبيـلـصصلا
صشبو َءاــجــف *هــِصسفــن مــكرــ
مكـنـم نـيديـعـبـلا ِمـصسلاـب
انيَلِك انل هب نأ* بيرقلاو
ٍحور  ِبآا إا َلصصوتلا

ُدعـب َءاـبرـغ مـُتـصسلــف *دحاو
وـــنــــِطاوــــم لــــب َءَزــــُنو
*هلـلا ِتيـب ُلـهأاو َصسيدقـلا

ِضساـصسأا ىـلـع مــتــيــنــُب دقو
ِرـجـحو ِءاـيـبـنأاو ِلــصسرــلا
حيـصسا ُعوـصسي وـه ِةـيوازـلا
صسفــن صسنــُي هــب يذــلا *هــُ ُقــَ
ًكيه ومنيف ُهلـك ُناـيـنـُبـلا

متنأا هيفو *برلا  ًاصسدقم
هلل ًانِكصسَم ًاعم َنوَنبُت ًاصضيأا

 ِحورلا.

انُمشس وه حيشسملا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضشيعن يذلاك برطصضم ملاع يف

ُئّدهي ٍمصس نع ضسانلا ثحبي هيف
ضضعب .مهَعور نّكصسيو مهِتابارطصضا
ًاـقـح نوـّبـحـي ذإا نوـقداـصص ضساـنـلا
نوحاتري  رخآا ُضضعبلاو ،مصسلا
.اوّبحي نأا نوديري  مهنأ مصسلل
عم ةحلاصصملا نع جتني مصسلا نإا
،بيرـقــلاو هــلــلا

ةحلاصصملا هذهو
 متت نأا نكمي
،ةبـحـم نود نـم
يـه ةـبــحــمــلاو
 .تاذلل لذب

ضسلوب لوقـي
يـــف لوــــصسرــــلا
:موـيــلا ةــلاــصسر
وه حـيـصسمـلا نإا>
:2 فأا) <انمصس
مـــــــــصسلا .(41
ةيجراخ ًةلاح ضسيل هنع ثحبن يذلا
،طقف هطيحم عم ناـصسنإا اـهاـيـحـي
يذلا <ىلعلا نم يذلا مصسلا> هنإا
،برلا ةمعنـب ناـصسنإا ىـلـع ردحـنـي
 ًادج ةّيرصس ٍةقيرطب ُنمؤوملا ُهايحيو
.مصسلا اذه قّوذتي نم إا اهفرعي
ىلإا لصصو نمب يقتلن امدنع رعصشن
ُلقتني قيمعلا ُهَمصس نأا لاحلا هذه
ول ىنـمـتـن لاـحـلا هذـه يـفو اـنـيـلإا
.ةيمـصسلا ةـلاـحـلاـب هـلـثـم مـعـنـتـن
نامأاب هبرـقـب رـعـصشت اذـهـك ناـصسنإا

ًاخصسار فقي وه هـنأ ةـنـيـنأاـمـطـلاو
ًافخ ةعزعزتم رـيـغ ٍةرـخـصص ىـلـع
ريغ ،نـيـلـقـلـقـتـمـلا ضساـنـلا يـقاـبـل
فيك  نوفرعي  نيذلا ،نيتباثلا

.نوحيرُي فيك و نوحاتري
يذلا يولُعلا مصسلا ىلا لصصن فيك

ٌقيرط كاـنـه ؟تاوـلـصصلا يـف هـبـلـطـن
ربع يه يقيقحلا مصسلا ىلا ٌةدحاو
هدحو وه هنأ ،عوصسي برلاب داحّتا
يف> ضضقنـي نأا عاـطـتـصسا ذإا اـنـمـصس

يأا ،زـجاـحـلا جاـيــصسلا طــئاــح هِدصسج
راـصص ،مـيدقــلا دهــعــلا يــف .<ةوادعــلا
دهعلا لخ نم هللا نم نيبيرق دوهيلا

عم هوعطق يذلا
تناــكو هـــلـــلا

ناتخلا هتمع
مــــــيدــــــقـــتو
يف امأا ،حئابذلا
ديدجـلا دهــعــلا

رــصشبــلا لـــكـــف
نيبيرق اوراـصص
رـبـع هـلــلا نــم
حيصسملا ةحـيـبذ
اـنـكراـصش يذــلا
اـنــتــيـــناصســـنإا

يبنلا لوقي .هلل ءانبأا ،هل ةوخإا انلعجو
مكنيب تقرف مـكـَماـثآا نـكـل> :ءاـيـعـصشإا

ُهَهجو تبجح مكاياطخو ،مكهلإا نيبو
ةوادعلا .(2 :95 ضشإا) <عمصسي ف مكنع
يتلا ةئيطخلا يه ،نايصصعلا يه ًاذإا
هدحو .مصسلا اندقفتو هللا نع اندعبت
ةئيطخلا تيمي نأا َعاطتصسا عوصسي برلا

بيلصصلا ىلع تام امدنع هدصسج يف
دحـّتـي نـم نإا .ًادبأا اـهـل عـصضخــي مــلو
هبيلصص لـمـحـيـل دهاـجـيو حـيـصسمـلاـب
دحأا يـنـّبـحأا نإا> :اـياـصصوـلا ظـفـحــيو
هحنمي ،(32 :41 وي) <يمك ظفحي
ىلع َرفظلاو ريرصشلا ىلع ةبلغلا برلا
هـلـلا عـم ُهاـيإا ًاـحـلاـصصم ،ةـئـيـطـخــلا

ههلإا عمو هصسفن عم ملاصستيف ،بيرقلاو

74/4102ددعلا
اثلا نيرششت32 دحألا

شسيدقلا  ليلا انيوبأا راكذت
نويدنغاركأا فقشسأا سسويروغيرغ
ةينوقيأا فقشسأا سسويخوليفمأاو

عباشسلا نحللا
اثلا رَحَشسلا ليإا



ىبوط> :حيصسملا عوصسي اـنـصصـّلـخـمو
هللا ءانـبأا مـهـنأ مـصسلا يـعـناـصصل
عـيـطـتـصسي  .(9 :5 تم) <نوــعدــُي
يـحـيـصسمـلاو ،ماـع لـكـصشب ناــصسنإا
ىلا مصسلا بلجي نأا ،ضصاخ لكصشب
.ّيولُعلا مصسلا ِنتقي مل نإا هطيحم
ام عمصسأا ينإا> :يبنلا دواد انل لوقي
مّلـكـتـي هـنأ ،برـلا هـلـلا هـب مـّلـكـتـي
ـف ،هـئاـيـقـتأو هـبـعـصشل مـصسلاــب
هصصخ نأ ،ةقامحلا ىلا نعجري
يف دجملا نكصسيل ،هيفئاخ نم بيرق
رِبلا ،ايقتلا قحلاو ةمحرلا ،انصضرأا

.(01-8 :58 زم) <امثت مصسلاو
عدن ئل رمتصسم لكصشب ًاذإا دهاجنلف
وه يذلا حيصسملا نع اندعبي رمأا يأا
لذبل ٍدادعتصسا ىلع نكنلو ،انمصس
ىقبن  يك هّبح ليبصس يف ءيصش لك
ةيويندلا مومهلاب نيبرطصضم ىنازح
ماـمـتـها نأ> :مــصسلــل نــيدقاــفو
 .(7 :8 ور) <هلل ٌةوادع وه ِدصسجلا

ءادهششلا ـــــــــــــــــ
روصصعلا ذنم نوّيحيصسملا داتعإا

اوـلـفـتـحـي نأا ىـلوأا ةـّيـحــيــصسمــلا
ىركذ يف مهل اودـّيـعـيو مـهـئادهـصشب
رئاصسل دييعتلا رارغ ىلع مهداهصشتصسا
نأ كلذ مهداقر موي يف نيصسيّدقلا
موي وه ضضرأا ىلع مهداقر موي
رَيِصس نم فرعن .ءامصسلا يف مهديم
اوفاخ اـم مـهـّنأا ءادهـصشلا نـيـصسيّدقـلا

ضسوناـفـتـصسا ضسيدقـلا  .دصسجـلا توـم
ّنكلو ةصسينـكـلا يـف ٍديـهـصش لّوأا ناـك
نينمؤوملا و لصسرلا لعجي مل هتوم
ىلع ًاـعـيـمـج اورـباـث لـب نوـفاـخـي
لـصسرـلا دعـب .ةـماـيـقــلاــب ةراــصشبــلا
تاداـهـطـصضإا نـمز يـفو ،نـيـلّوأا
نع نوّيحيصسملا َناوتـي مـل ،ىرـبـكـلا
مغرلا ىلع ةديدجلا ةنايدلاب ةزاركلا

ًةفاصضإا ءادهصشلا نم ريثكلا طوقصس نم
يتلا ةبعصصلا تاتيملا مهتيؤور ىلإا

دوصسأل مهيمر اهنمو ءؤوه اهدباك
ضسيّدقــلا .بلــصصلاو ةــصسرــتـــفـــمـــلا

ليإلا ــــــــــــــــ
(12-61 :21 اقول)

.لَثَا اذه برلا لاق
صصــْخأا يــنــغ ٌناــصسنإا ْتــَبــَ
هـِصسفـن  رـكـفــف *ُهــُصضرأا

هـنإاـف .ُعـنـصصأا اذاـم ًـئاـق
هيف ُنُزْخأا ٌعِصضوم  ضسيل
ُعـَنـصصأا لاـق مـث *يراـمــثأا

ينـبأاو يـئارـهأا ُمِدهأا .اذـه
كانه ُعـمـجأاو اـهـنـم َكأا

*يـتارـْيــَخو يــتــغ لــك
نإا ُضسفن اي :يصسفنل ُلوقأاو
ًةثـــــــــــــــــــك ٍتاخ ِكل
ٍةثـك َنـصسل ًةـعوـصضوــم
يبَرصشاو يلُكو يحيصساف
اي ُهللا ُهل لاقف *يحَرفاو

ُبَلطُت ِةليللا هذه  ُلهاج
صسفــن يـتـلا هذـهـف .كنـم كـُ
اذكهف *نوكت ن اهَتْدَدعأا

و هــِصسفــنـــل ُرـــِخدي نـــَم
لاق او *هللاب ينغتصسي
ِناـنذُأا هـل نـَم ىداــن اذــه
 .ْعَمصسيلف ِعمصسلل

لمأات ـــــــــــــ
بلطتو ةليلق ٌلاومأا كيدل

ةثـك ٌلاوــمأا كيدلو ،كأا
تصسل ،كأا ٍلاومأاب ملو
،كل اـم ّلـك نـع ًاـيـصضار

كرصسأاي عمّطلا َتكرت اذا
ّنأا فرعت أا ؟ناصسنإا اهيأا
صضفـلاو بهّذـلا نايقبيصس ةـّ
ىقبتصس اـمـنـيـب نـيرـخآـل
؟كل تاماهّتاو تانـعـّلـلا

.رصشبلا هتوخإا عمو
هيلع ،مصسلا ينتقي نأا ىغتبا نم

يف ًانكاصس حيصسملا ىلع َظفاحي نأا
ُضصّلخمو ِمصسلا ُكِلَم وه ُهنأ هبلق
و تانامصضلا  عيطتصست  .انِصسوفن
.مصسلا انحنمت نأا ةيرصشبلا حلاصصملا
ينغ ةصصق مويلا لـيـجـنإا يـف عـمـصسن امـل نـمأاـي نأا عـيـطـتـصسي هـنأا دقـتـعا
،مصسب ايـحـيو تّـغ نـم هـكـلـتـمـي
ام لك نأ برطصضت أا هصسفن لأاصسف
هتايح رصسخ هنكل ،اهل نّمؤوم هيهتصشت
نوكي  .اـهـصسفـن ةـلـيـلـلا يـف اـهـلـك
نود نـم مـئاد مـصس يـف نــمؤوــمــلا

مـصسلا دقـفـت كنأ ،رـمـتـصسم داـهــج
رخآا نعو هـلـلا نـع دعـتـبـت اـمدنـع
تصشع نإا لـباـقـمـلا يـف .ةــيــناــنأاــب
مصس يف نوكت ةيقيـقـحـلا ةـبـحـمـلا

كلتمت مل ول ىتح نيـّيـقـيـقـح حرـفو
ةصسباـي ةـمـقـل> :ضضرأا ىـلـع ًاـئـيـصش
نآم تيب نم ٌريخ ،ةمصس اهعمو
.(1 :71 لاثمأا) <ماصصخ عم حئابذ

ّرصس نع ثحبي ناك ًاريمأا نأا ىكحُي
:هيراصشتصسم دحأا هـل لاـقـف ،ةداـعـصسلا
ُهَتدجو اذإاو ،ديعصس ٍلجر نع ثحبإا>

صصيـمـق هـنـم ْذـخ صسـَبـلاو ُهـَ ُحبصصتف ُهـْ
لأاصسيو ثحـبـي رـيـمأا حار .<ًاديـعـصس
،مهنم ٌديـعـصس وـه نـم دجـيـل ضساـنـلا

ىلع ينكل ديعصس انأا> :مهدحأا لاقف
انأا> :رخآا لاقو ،<يتجوز عم ٍفخ
يـف ... <رـيـقـف اـنأا> :رـخآاو ،<ضضيرـم
يـف لّوـجـتـي حار فاـطـمـلا ةـياـهــن
يف ام لكب ًادهاز ًاكصسان دجوف ةيربلا
ٌديعصس تنأا له> :ريمأا هلأاصس .ايندلا

ٍكصش نود نم> :كصسانلا هباجأا <؟ًاقح
ًاذإا> :ريمأا هل لاق .<ًادج ٌديعصس انأا
صصيـمـق يـنــطــعأا ًاديـعـصس َحـبـصصأ َكـَ

هيف قّدح ،ليوط تمصص دعب .<كلثم
:هـل لاـقو ًاـمـصستـبـم دهازـلا كصساـنـلا
َكيطعأا نأا يـندعـصسي مـك ؟يـصصيـمـق>
ٍنمز ذنم هنع ُتينغتصسا يننكل !هايإا
 !<ًاديعصس ينارت كلذل ،ديعب

نوكن نأا موي لك يف انتوعد
اـنـبر لاـثـم ىـلـع مـصس يــعــناــصص



هذـــــه  ،كــــــّنأا كردت أا
،ىرخأا ةايا و ةايا
.ةمحر نود نم دهطصضُتصس
هــبــصضغو قــفـــلا عوـــمد
،اهترقتحا يتلا هـتاـهّوأاـتو
،هـتـمــلــظ يذــلا لــماــعــلا

،هـتـيـّلـغـتـصسا يذـلا جأاو
...هـتـنـجـصس يذــلا نــيداو
نـَم ّلـك لـثـمـيـصس اـمدنــعو
ماـمأا كعـم مــهــيــلإا تأاــصسأا

ا ةـمـكةبيـهّرـلا حـيـصس،
يذلا مكاحلل لوقـتـصس اذاـم
 كيدل ضسيل تنأاو ،هيف مول
؟كنع عفادي ٍما ّيأا

ةاصضق عدخت نأا كنك
اّمأا ،مهوصشرت نأا وأا ضضرأا

صسلا يــصضاــق .ًادبأا ،ـف ءاـمـّ
فــــلاـــــخـــــت نأا كنـــــك

،ٍليحب ةّيناصسنإا ضسيماوّنلا
ةّينوناـق رـهاـّظـلا  ودبـت
ضسوـماـّنـلا اــّمأا ،ةذــِقــنــُمو
ىري دّيّصسلا ّنأ، ف ّيهلإا
.ًـجآا مأا ًـجاـع .كلاــمــعأا
فقي يذلا إا ًافصشك مّدقُتصس
موــــلــــظا بناــــج إا

 نــيذــلا ّلــك يــمـــحـــيو
لــيــصص نوــعــيــطــتـــصسي

...مهّقح
كلا انيلع ضضرف نإا  ...

ّأاـب طـقـف ضسيـل ،ًاــنوــناــق
رــخآا تاــكــلــت ذــخأاــن
ًاءزج يطعن نأا لب ،ةّيّداا

عيطنصس ذئنيح ،اـنـيدل اـمـِم
نآاو ،ضضاعا نود نـــــم
اـنـيــلــع ضضرــفــي اــمدنــع
بلــصسن أا هــلــلا ضسوــماـــن
اـنـّنإاـف ةـبـيرـغـلا ءاــيــصشأا
.دّدرـت نود نـم هـفــلاــخــُن

ةداهصش ،حورلا ةداهصش كانه راصصو
حيصسملاب ةزاركلاو ةمايقلاب ناميإا
ّنأا ّإا .تاوـمأا نـيــب نــم مــئاــقــلا
ةاــيــح قراــفــت مـــل مدلا ةداـــهـــصش
تهجاو ةصسينـكـلا نأ نـيـّيـحـيـصسمـلا
بورحلاو تاداهـطـصضا نـم ديدعـلا
هذه تّدأا .روصصعلا ّرم ىلع ةينيدلا
ىـلإا رـخآاو نـيـحـلا نـيـب باـعـصصلا
ىلإا ٍناكم نم نيّيـحـيـصسمـلا لاـقـتـنا
وأا ةّيصساـيـصس اـّمإا ٍطوـغـصض تحـت رـخآا

ةرارح ىلـع ظاـفـحـلا عـم ةـّيرـكـصسع
نم ىرغـصصلا اـيـصسآا غارـفإا .ناـمـيإا
ريجهـت رـخآا نـكـي مـل نـيـّيـحـيـصسمـلا
ةقباصسلا بورحلا و نـيـيـحـيـصسمـلـل
رـخآا تناـك اـنـقرـصش اـهـب ّرــم يــتــلا

نم نيـّيـحـيـصسمـلا رـيـجـهـت تـمـح
يحيصسملا نمؤوملا دجي مويلا .قرصشلا
نم ٍفوـخ ةـلاـح يـف ًادّدجـم هـصسفـن
 .هرصصاحي يذلا يصسايصسلا عقاولا
ٍلكصشب فوخلل ٌةاعدم كلذ ّنأا يف ّكصش

لاـجر ىـلـع ٌبعـصصل هـّنإاو ،يـعـيـبـط
يذلا نمؤوملا رظن ةهجو رييغت نيدلا
.لوهجملا وحن ًاهجّتم هصسفن دجي

،فوخلا اذه يف ضساصسأا روحملا
نوكي نأا بجي لب ًاّيرعصش ًامك ضسيل
لوـهـجـمـلا ذـبـن لـخ نـم ،ًاــعــقاو
ناميإاب نيكـلاـصس نـيـقـيـلا لاـبـتـقاو
 ينعبتي نم> دّيصسلا لوق نيعبّتم
انّنإا .(21 :8 وي) <مظلا يف يصشمي

ءؤوـهو ءادهــصش نــيــصسيّدق ءاــفــلــخ
.ٍفوخ ردصصم  انل ًةيزعت نولّكصشي
انمّلعي امك ملاعلا بلـغـن ناـمـيإاـب
اذـه اـنـناـمـيإاو ،ضسّدقـمـلا باـتــكــلا

ءامكح اونوك> دّيصسلا لوـقـب طـبـترـم
ىتم) <مامحلاك ءاطصسبو تاّيحلاك
01: 61).

ّثحي ٍمك لوبق لهصسلا نم ضسيل
نكي مـل نإا ضضرأاـب ثـّبـصشتـلا ىـلـع
بعصصلا نمو .نامـيإا ىـلـع ًاـّيـنـبـم
بّلغتلاو دئادصشلا لّمحت نع ثيدحلا

ةديطو ةقع انطبرت مل نإا اهيلع
توملا لقثب رـعـصشنـل نوـتوـمـي نـمـب
رابتـخاو ٌءيـصش ثيدحـلاـف ،قارـفـلاو

ناك يذـلا يـكاـطـنأا ضسوـيـطاـنـغإا
نم بلط ةـيـكاـطـنا ةـصسيـنـك فـقـصسأا
هيلقتعم قيرط اوصضرتعي ّأا هذيمت
ضسيّدقلا .تومـلا ىـلإا هوـقاـصس نـيذـلا

هنجصس يف رـطـصسن دّدصش ضسوـيرـتـمـيد
ةفاصضإاب .ناميإاب تومـلا اـهـجاوو
نم تائملا كانه نيلَثَملا نيذه ىلإا
ةّوقب ةرخازلا ءادهصشلا نيصسيّدقلا رَيِصس
بوقعي ضسيّدقلا مهنم ركذن ،ناميإا
(2ت72) عـّطـقـمــلا يــصسراــفــلا

نيذللا (2ت52) انيرتاك ةصسيدقلاو
.لبقملا عوبصسأا يف امهل دّيعن

فقوي مل ىـلوأا ةـصسيـنـكـلا يـف
نم لّلقي مـلو َةراـصشبـلا داـهـصشتـصسا

ناميإا رصشن يف نينمؤوـمـلا ةـمـيزـع
ناك .ةّينثولا قطانملا يف يحيصسملا
ءادهــــصشلاــــب نوّوـقـتـي نوـنـمؤوـمــلا

نــمو .مــهــل ًاــثــم مــهــنــيذــخّتم
ّنأا ،يصسنكلا ديلـقـتـلا يـف فورـعـمـلا
امب ىـلوأا ةـّيـنـيدلا تاـعاـمـتـجإا

(يهـلإا ضساّدقـلا) رـكـصشلا ّرـصس اـهـيـف
.ءادهـصشلا روـبـق ىـلـع ماــقــت تناــك
لافتحإا وه ةّيحيصسملا يف ديدجلا
ردصصم توملا دعي مل ذإا ،ةداهصشلاب

اذه .راصصتناو ٍحرف ردصصم لب ٍنزح
،ةّيحيصسملا ةنايدلا هتلخدأا موهفملا
تاصسرامملا ىلإا ،اـهـنـيـح ةـثـيدحـلا
نادجو يف خصسار ٌرمأ هّنإا .ةّينيدلا
وه توـمـلا ّنأا يـحـيـصسمـلا نـمؤوـمـلا
نيب نـم حـيـصسمـلا ماـق ذـم راـصصتـنا
دقو .ةّيدبأا ةايحلا انحنمو تاومأا

لــخ نــم ةـــصسيـــنـــكـــلا ترـــّبـــع
نع ءادهصشلل لّترت يتلا ةّيرابورطلا

ةداهـصشلاـب يـلاـفـتـحإا حرـفـلا اذـه
مهداهجب بر اي كؤوادهصش> ًةمّنرم
رـــيـــغ لـــيــلاـــكأا كنـــم اوــــلاــــن
.<...ةيلابلا

ةصسينكلا ةايح ًاذإا ةداهصشلا تعبط
ةـّيـحـيـصسمـلا راـصشتـنا عــمو ،ىــلوأا

يف ةّيمصسر ةنايدك اهب فارتعإاو
تفّقوت ةـّيـناـمورـلا ةـّيروـطارـبـمإا
فـــــــّقوـــت عـــم .تاداــــهــطـــصضإا
مدلا ةداهصش تعجارت تاداهطصضإا



امك .بعصصأا ٌءيـصش فـقوـمـلا ةواـصسق
ناصسنإا ّرمـي نأا يـعـيـبـطـلا نـم هـّنأا
هللا نع اهيف دعتبي ٍفعصض لحارمب
،ٍةرتفل هـللاب هتـقـث اـهـيـف فـعـصضتو
هـلـلا ىـــلإا ةدوـــعـلا وـه ّمـهأا نـكـل

يف رطاصشلا نبإا ةدوــــع رارغ ىلع
بأا وـه هـنأ يـلـيــجــنإا لــَثــَمــلا
ةربخلا هذه .انب ينتعي يذلا نونحلا

يف ىصسوم عم ليئارصسإا ونب اهصشاع
تاّرم مهناميإا عزعزت ثيح ةّيّربلا

هللا ىلإا نوعجري اوناك مهّنكل ،ةّدع
.مهذقني هللا ناكو ٍناميإاب

ناميإا يف وه ةبلغ ّلك ضساصسأا
تبلغ دق يّنإاف اوقث> :حيصسملا عوصسيب
نم باعصصلا .(33 :61 وي) <ملاعلا

ةجرد غلبت دق .ناصسنإا ةايح ةعيبط
حاورأا قهزت دقو توملا ىتح ةوصسقلا
توملا تهجاو ٌةعامج انّنأا ّإا رصشبلا
ابحرم> .نيصسيّدق تدصصحو ٍةلاصسبب
<حيصسملا نم ينبّرقي وـهـف توـمـلاـب
نونمؤوم نحنو انوصسيّدق لاق اذكه
توملا ىلع نورصصتنم انّنأاب ًاقبصسم
.بيلصصلا ىلع توملا حيصسملا بلغ ذإا

وه توملا ىلع نمؤوملا راصصتن  اف
ًاقـح حــيـصسمـلا ّنأ قـبـصسم ٌراـصصتـنا

.ماق

انيرتاك ةشسيدقلا ديع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةميظعلا ةصسيدقلا ديع ةبصسان
 ةمدخ ماقُت انـيرـتاـك تاديـهـصشلا
نـم ةـصسداـصسلا دنـع بورـغـلا ةــصص
اثلا نـيرـصشت 42نــثإا ءاــصسم
دـــنـــع يـــهـــلإا ضسادقـــلا ةـــمدخو
52 ءاـثـثــلا حابصص نـم ةرـصشاـعـلا
ةـــصسيــــنــك  اـــثــــلا نـــيرــــصشت
ةرـهز رـيد  اـنـيرـتاــك ةــصسيدقــلا
 .ناصسحا

ناـــــصسنإا كلا محـــــن
،تو  يذلا كلا امنيب
،هقـلاـخو نوـكـلا ّبر وـهو
اذــه ضسيــلأا .هرــقــتــحــنــف

؟ًافي نُك ذإا انّنأا فّد
اـمـك هـلـلا مّرـكــن اــمدنــع
لعفن اذام ذئدنع ،ناصسنإا

كأا ًاناـصسنإا مّرـكـن اـمدنـع
؟هللا نم

،ةليقث يتاملك ّنأا فرعأا
اهنأا ًعف  اورهظأا نكل
مـكــنزــحــُتو مــكــفــيــخــُت
.ةريرصشلا لامعأا مكبّنجتب
لاــمــعأا اوــباــهـــت  نإا
نأا يننك فيك ،ةريرصشلا
نولوـقـت اـمدنـع مـكـقّدصصأا
يـمـك نوـفاــخــت مــكــّنإا

مــتــنأا ؟هـــنـــم نوـــنزو
مكلامعأاب مكصسفنأا نولقـثـُت
ّلك ّنأ ،انأا اوقأاب ضسيلو
عقي رخآل ًةرفح رفحي نَم
ءاـصسنـلا ّنأا اـمـكو .اــهــيــف
َناعي نصضّخمتي يتاوـلـلا

اذكـه ،نـطـبـلا عاـجوأا نـم
ًاـفـلاً ـمـع ّدعــي يذــلا
لبق مّلأاتيو اعي نوناقلل
هّنأا ،نوَرتأا .رخآا ملظي نأا

ًائّيصس ناصسنإا ناـك اـمـهـم
تكصسُي نأا عيطتصسي  وهف

،هبينأات بّنجتي وأا همصض
رـمأا وـه بيـنأاـّتـلا اذـه ّنأ
انيف هللا هـعـصضو ّيـعـيـبـط
اــمــهــمو .ةــيادبــلا ذــنـــم

هّنإاف هانمواق وأا هانلها
داـنـعــب ًاــمــئاد بصصتــنــي
اــنــبــصساـــحـــيو خرـــصصيو
.انبقاعيو

سسيدقلا ىفششتشسم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعماجلا سسويجرواج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اهميقي  يتلا  تاقعلا  راطإا  يف

اـهـعــقوــي  يــتــلا  تاــيــقاــفــتاو
ضسوـيـجرواـج  ضسيدقـلا  ىـفـصشتــصسم
زكارم  نيمأات  لجأا  نم  يعماجلا
،مهتاربخ  ةدايزو  هئابطأ  بيردت

نيرصشت7  يف  ةعمجلا  ءاصسم  ىرج
ةركذـم  عـيـقوـت4102  يـناـثــلا
ةصسصسؤومو  ىفصشتصسملا  نيب  مهافت
htlaeH hsanoMيف
ةـيـنارـطـم  راد  يــف  ،اــيــلارــتــصسوأا
ةدايصس  روصضحو  ةياعرب  ،توريب
اـهـعـباوـتو  تورـيـب  تيـلوـبورــتــم
ضسيـئر  ،ةدوـع  ضساـيــلا  نارــطــمــلا

روصضحو  ،ىفصشتصسملا  ةرادإا  ضسلجم
رـيدمـلاو  ةرادإا  ضسلــجــم  ءاــصضعأا
ءاـصسؤورو  يـبـطـلا  رـيدمـلاو  ماــعــلا
،ةـــيرادإاو  ةـــيـــبـــطـــلا  رــــئاودلا
ةـصسصسؤوـم  رــيدم  ىــلإا  ةــفاــصضإاــب
،قفارملا  دفولا  عم  ثله  ضشانوم
يف  ايلارتصسوأا  ةرافصس  نع  لثممو
.نانبل

ىلإا  مهافتلا  ةركذم  فدهت
ةـيـمــيداــكأا  تارــبــخــلا  لداــبــت
بيردتلا  ،نيتصسصسؤوملا  نيب  ةيبطلاو
بطلا  بطو  ءابطأل  لدابتملا

تاقاطلا  نم  مهريغو  تاصضرمملاو
ـك  يـف  لـمـعـت  يـتـلا  ةــيرــصشبــلا
لقـح يـف نواـعـتـلا  ،نـيـتـصسصسؤوـمـلا
ةـفاـك  يـف  ةـيــمــلــعــلا ثوــحــبــلا
ةرادإا  لقح  يفو ،تاصصاصصتخا
tnemeganaM htlaeH
نم  اهريغو  ةيبطلا  تارمتؤوملاو
.ةيميداكأا  تاطاصشنلا

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