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(7-6١ :٣١ يناع)

مكيربدم اورُكذا ُةوخإا اي
.هللا ِةملكب مكوـمـلـك نـيذـلا
مهفرسصت ِةَبِقاع  اولمأات
نإا *مــهــِناإاــب اودــَتـــقاو
ِسسمأا وه وه َحيسسا َعوسسي
ل *رهدلا ىدم إاو َمويلاو
ٍةعّونتم َميـلاـعـتـِل اوداـقـنـت
َتبثُي نأا ُنُسسحَي هنإاف .ةبيرغ
ِةمعطألاب ل ةمعنلاب ُبلقلا
َنـيذــلا ِعــِفــتــنــي  يــتــلا
ل ًاحبذم انل نإا *اهْوَطاعت
َنوـمُدخـي َنـيذـلـل َناـطـلــُسس
نأل *هنم اولكأاي نأا َنِكسسا
ُلـَخدــُي يــتــلا ِتاــناوــيا
إا ِةـئـيـطا نــع اــهــِمدب
ِةنهكلا ِسسيئر ِديب ِسسادقألا
َجراـخ اـهــُماــسسجأا ُقَرــحــُت
ًاسضيأا ُعوسسي كلذلف *ةلا
َسسدقيل ِباـبـلا َجِراـخ مـلأاـت
ْجُرخنلف *هِسسفن ِمَدب َبعسشلا
ِةـلا ِجراـخ إا هــيــلإا ًاذإا

َسسيـل ُهـنأل *ُهراـع َلـِماـح
لب ٌةيقاب ٌةنيدم اـنـهـه اـنـل
ًاذإا هب ْبرقنلف *ةيتآلا ُبُلطن
ٍح لك ِحيـبـسستـلا َةـحـيـبذ
ٍةَفِرـَتـعـم ٍهاـفـِسش ُرـمـث يـهو
َناسسحإلا اْوسسنَت ل *هِمسسل
يسضَتري َهللا نإاف َةاسساؤواو
.حئابذلا هذه َلثم

سسقرم سسيّدقلا ــــــــــــــــــــــــــــــــ
يسسُسسفألا ـــــــــــــــــــ

،سسسسفأا فقسسأا سسقرم سسيّدقلا
يف ةسسدقملا ةسسينكلا هل دّيعت يذلا
َدِلُو ،يناثلا نوناك نم رسشع عسساتلا

ةلئاعل٢٩٣١ ةنسس ةينيطنطسسقلا يف
ةيبرتلا بناج ىلإا ،هل تنّمأا ةلسضاف
ناــمــيإلا ىــلــع
سسرّدلا ،مـيوـقــلا

نم ةـبـخـن ىـلـع
يـف نـيـمـّلـعـمـلا
ةـــــــمــــسصاـــعلا
.ةيروـطارــبــمإلا
مـلـعـلا يـف عـمــل
ذــنــم ىــقــُتـــلاو

نـهـتـما ،هاـبــسص
ًاـباـسش مـيـلـعـتــلا

،ًاسضيأا هيف عملو
نأا ثبل ام هنكل
يف وهو ،ةنبهرلا ىلإا ملاعلا كرت رثآا
ةايح بناج ىلإا .نيرسشعلاو ةسسداسسلا
تاداهجلا رئاـسسو ةـمدخـلاو ةـسصلا
يف سسقرم قّمعت ،بهارك ةّيحورلا

نم ًاددع أاسشنأاو ةسسينكلا ءابآا ةسسارد
ةديـقـعـلا يـف اـمـيـسس ل تاـفـلؤوــمــلا

يـــــف ،ًاـــــحـــــسضاو ادب .ةــــــسصلاو
سسيدقـلاـب هرـّثأاـت ،نــيــَعوــسضوــمــلا

.سساملاب سسويروغيرغ
ةيروطاربمإلا تناك تقولا كلذ يف

.اهتاقوأا بعسصأا سشيعت ةـيـطـنزـيـبـلا
سشيجلاو ةـلودلا ،راـهـنـم داـسصتـقلا

ىـلـع كارــتألا ةازــغــلا ،ناــكــهــنــم
وأا مـسسلا تلواـحـم لـكو ،باوـبألا

اذه لك .تلسشف مهعم ةئدهتلا ىتح

نأا ةيروطاربمإلا ييسسامولبد ىلع مّتح
نودجي مهّلع برغلا هاجـتاـب اوـطـسشنـي
هذه .ًامعد اهئارمأاو ابوروأا ةلو ىدل
سسويناجفإا ابابلا اهيف ىأار فورظلا
ةيكيـلوـثاـكـلا ةـسسيـنـكـلا سسأار ،عـبارـلا
ىـلإا لـسسرأاـف ةـحـناـسس ةـسصرــف ،كاذــنآا
كريرـطـبـلاو يـطـنزـيـبـلا روـطارـبـمإلا

يركسسعلاو يلاملا معدلا :هدافم ًاسضرع
ىلع ةيسسنكلا ةدحولا لباقم ابوروأا نم

َسشـــَقاـــنــــُت نأا
ةدحولا لـئاـسسم
دَقعُي عمجم يف
ةـــنــــيدم يــــف
ارارــــــــــــــيـــف
،ةيـــلاــــطـــيإلا
اـباـبـلا هـسسأارــي
روــطارــبــمإلاو
عمـجـمـلا لـِقـُن)
ىـلإا دعـب اـمـيـف
ّمـه .(اـسسنروـلـف
روــــطارـــبــمإلا

كريرطب عم عرسشف هتكلمم ذاقنإا ناك
ؤوّيهتلاب يناثلا فسسوي ةينيطـنـطـسسقـلا
لـِعـُج دق ناـك كلذ ءازإاـب .عـمـجــمــلــل
سسسسفأا ىـلـع ًاـفـقــسسأا سسقرــم سسيدقــلا

يطنزيبلا دفولا ىلإا كريرطبلا هّمسضف
ادب عمجملا داقعنا ليبُق .ايلاطيإا ىلإا

ىتحو ،روطاربمإلا نأا سسسسفأا فقسسأل
نوـبـهاذ ،ةـسسيـنـكـلا ةـفــقاــسسأا سضعــب
اهنم رثـكأا ةـيـسساـيـسس مـهـتاـماـمـتـهاو
ل> نأا سسيّدقلا سسجاه راسصف ةّيسسنك
بهذن .نامـيإلا لـئاـسسم يـف ةـمواـسسم
،ةّبحمو عسضاوـتـب رواـحـنو حاـتـفـناـب
نم هيلع هللا اننمتئإا امب طّرفُن ل نكلو
 .<يسضرأا ٍكلُم لجأا

ةنسس طابسش يـف عـمـجـمـلا حـتـُتـفا

3/5102 ددعلا
اثلا نوناك81 دحألا

سسيدقلا  ليلا انيوبأا راكذت
يسسيئر سسلكو سسويسسانثأا

ةيردنكسسإلا ةفقاسسأا
عباسسلا نحللا

رسشاعلا رَحَسسلا ليإا



دفوـلا هـعـّقوـت اـمـم رـثـكأا عـمـجـمـلا
هتاناكمإا تدفنو ريثكب يسسكذوثرألا
.عوجلا هءاسضعأا لاط ىتح ةيداملا
مهـغـلـبأاـف سسوـيـناـجـفإا اـباـبـلا اـمأا

مهنيعي نأا دراوب سسيل هّنأا ةحارسص
دق ناك ةقيثو ىـلـع اوـعـّقوـي مـل اـم
ةسسينكلا عسضخت نأا اهدافم ،اهّدعأا
ةسسائرل ًامات ًاعوسضخ ةيسسكذوثرألا
،سشاقن ب ةفاك همـيـلاـعـتو اـباـبـلا

 .يرادإلا هفارسشإلو
ًافقاو سسقرم سسيدقلا تاب انه

ناميإلا ةماقتسسا نع عفادي ًاديحو
ةدحو ىلإا لوسصولا يف لمألا نعو

هيلع طوغـسضلاو ،ةـسسّدقـم ةـيـقـيـقـح
لب بسسحو نيتلا ةهج نم ل دادزت
يـناـثـلا فـسسوـي كرـيرـطــبــلا نــمو
يسسكذوثرألا دفوـلا ءاـسضعأا مـظـعـمو
سسقرم سسيدقلا رارمتسسا ءازإا .ًاسضيأا

ىلـع عـيـقوـتـلا ًاـسضفار هـفـقوـم يـف
بسضغ راث ،سسويناجفإا ابابلا ةقيثو
نـع هـتـيـحـنـتـب رـمأاـف روـطارـبــمإلا
،تاـسسلـجــلا نــم يأاــب ةــكراــسشمــلا

ىتح ةيربجلا ةماقإلا هيلع سضرفو
انه تلاوت .عمجمـلا لاـمـعأا ءاـهـتـنا
كريرطـبـلا يـّفوـت :ًاـعـيرـسس ثادحألا
هـبـناـجـب تدجُوو يـناـثـلا فــسسوــي
تناك اهّنأا دعب اميف نيبت) ةلاسسر
هـعوـسضخ اــهــيــف نــلــعــُي (ةروزــم
سسويناجفإا ابابلا ةقيثول ةسسينكلاو

قــبــطأا .طورــسشم رــيــغ ًاـــعوـــسضخ
ربجأاو ةـسسيـنـكـلا ىـلـع روـطارـبـمإلا
ىـلـع يــسسكذوــثرألا دفوــلا ءاــسضعأا
يتلا ةيوبابلا ةقيثولا ىلع عيقوتلا
ريبك لافتحا يف ًايمسسر اهنع نلعُأا
موـي ،سسوـيـناـجـفإا اـباــبــلا هــماــقأا
.٩٣٤١ ةنسس زوّمت نم سسماخلا

ةيوبابلا ةقيثولاو عمجملا رابخأا
ىــلإا يــسسكذوــثرألا دفوــلا تقـــبـــسس
نزحب بعسشلا اهاّقلتف ةينيطنطسسقلا

امأا .ةروثلا ّدح سسمل بسضغو مراع
ىــــلإا اوداــــعـــــف دفوـــــلا ءاـــــسضعأا
سسقرم سسيدقلا نود ،ةينيطنطسسقلا
ةــماــقإلا يــف لاز اــم ناـــك يذـــلا

ليإلا ـــــــــــــــــــ
(٩١-٢١ :7١ اقول)

 اميف نامزلا كلذ
ٍةــيرــق إا ٌلـــخاد ُعوـــسسي
ٍلاـجر ُةرـسشـَع هـلـبــقــتــسسا
ٍديـعـب نـم اوـفـقوو ٍسصرــُب
لئاق مهـَتاوـسصأا اوـعـفرو
.انمـحرا ُمـّلـعا ُعوـسسي اـي
اوسضْما مهل لاق مهآار املف
اميفو .مكَسسفنأا َةنهكلااورأاو
نإاو *اورُهَط نوقِلطنم مه
دق هّنأا ىأار ا مهنم ًادحاو
َهـلـلا ُدــجــمــُي َعــَجر َئِرــَب
ىلع رخو *ميظع ٍتوسصب
هل ًاركاسش ِهيَمَدق دنع ِههجو
َباـجأاـف *اـيرـماـسس ناـكو
ُةَرْسشَعلا َسسيلأا َلاقو ُعوسسي
*ةعسسِتـلا نـيأاـف اورـهـُط دق
َدّجمُيل ُعِجري نَم ْدَجوي أا
لاقو *يبنجألا اذه لإا هللا
دق َكُناإا .ِسضماو ْمُق ُهل

.َكسصلخ
لمأات

ـــــــــــــــــــ
ناـسسحإلا اوـسسنـت ل>

هـــلـــلا نإاــــف ةاــــسساؤواو
.<حئابذلا هذه لثميسضتري

ةملـك ددحـن ل نـحـن
ًاـيــجراــخ ًاديد ناــسسنإا

اهدد امك لب ينثولاك
سسيـل .ةـيـهـلإلا ةـباــتــكــلا
نادي هــــل نــــَم ناــــسسنإلا

لـب ًاـسضيأا لـقـعو نـجرو
نكامأا إا ددي يذلا وه
قوـسشب ةـنـسسا ةداــبــعــلا

لمـع إا عرـسسيو ةـيـمـحو
ام عمسساف .ًاسضيأا ناسسحإلا
نع ةيهلإلا ةباتكـلا لوـقـت
 لـــجر ناــــك> :بوــــيأا

رهظ ىلوألا تاسسلجلا ذنمو ،7٣٤١
مل عبارلا سسويناجفإا ابابلا نأا ًايلج
لئاسسم سسكذوثرألا عم سشقانيل تأاي
مهيلع يلمـيـل لـب ناـمـيإلاو ةدحوـلا
سسكذوثرألا ىدبأا .هـطورـسشب ةدحوـلا

مل اهّنـكـلو لـئاـسسم ةدع يـف ةـنورـم
ابابلا سسقرم سسيدقلا بطاخف .ِفكت
ىّنمتن مك انيلع هللا دهسشي> :ًئاق
قوتنو لب مـكـعـم ةدحوـلا ةداـعـتـسسا
ةقداسص ةدحو اهديرن انّنكلو .اهيلإا

اـمـك ناـمـيإلا يـف ةدحو ،ةـيـقـيـقـح
مل .راهطألا انّبر لسسر نم هانمّلسست
مسستسسا ىلع عّقونل انه ىلإا تأان
دئاقعلا ىلع سضياقن نأا لجأا نم لو
ىلإا مكايإاو لسصن نأا انّمه .ةيناميإلا

ةكلمم ذقنن نأا ل ،ناميإلا يف ةدحو
انلق .<اهّلك سضرألا كلامم ىتح لو

هّنكلو ،ابابلا سسقرم سسيدقلا بطاخ
،اذـه هـمـكـب ،ناـك ةـقـيـقـحـلا يــف
ةهجو نمف .هّلك عمجملا ىلإا هّجوتي
ىلإا لاجم ل سسويناجفإا ابابلا رظن
ةـــسسيــــنــــكــــلا ّمــــسضب لإا ةدحوــــلا
ةيطنزـيـبـلا ةـمزألاو ،ةـيـسسكذوـثرألا

اذـه .ّمـسضلا اذـه سضرـفـل ناوأا رــيــخ
موهـفـم نأا ىـلإا نوـخّرؤوـمـلا رـيـسشيو
اـباـبـلا ىدل ةــيــسسنــكــلا ةــسساــئرــلا
رثكأا ًايسسايسس ناك عبارلا سسويناجفإا

،رخآلا بناجلا يف كلذك .ًايسسنك هنم
يسسكذوثرألا دفولا ءاسضعأا نيب ناك
عيقوتلا يف نوري اوناك نم سضعب
امهمو تناك اـمـفـيـك ،ةدحوـلا ىـلـع
ديـحوـلا لاـجـمـلا ،اـهـطورـسش تناــك
رطخ نم ةيطـنزـيـب ذاـقـنإل حاـتـمـلا
اـمـّلـكو .مـهادلا يـكرـتـلا حاـيـتـجلا

،تدّقعـتو عـمـجـمـلا تاـسسلـج تلاـط
دفوـلا نـم دارـفألا ددع دادزا اـمــّلــك
لوـبـقـب نـيـبـلاـطـمـلا يـسسكذوــثرألا
ّلـعـلو .سسوـيـناـجـفإا اـباـبـلا طورــسش
ةسسامـح مـهرـثـكأا ناـك روـطارـبـمإلا
سسقرم سسيّدقلا سسجاه .هاجّتلا اذهب
ىلإا ايعسسي مـل نـيـَقـيرـفـلا ّنأاناك
تناك لب ،قدسصب ةيناميإلا ةدحولا
لاـط .هـعـفاود نـيـقـيرـفـلا نـم لـكـل



بوـيأا هـمــسسا سصوــع سضرأا
ًـماـك لـجرـلا اذــه ناــكو
ديحيو هللا يقتي ًاميقتسسمو
 .(١:١ بويأا) <رسشلا نع
بويأا ةيهلإلا ةباتكلا فسصت
لـقـت  .ًاـيـجراـخ ًاـفــسصو
رـفاــظأاو نــجر هــل ناــك
تافسص تددح لب ةسضيرع
ناسسنإا ةظفلو ةدابعلا نسسح
و .ًافنآا هتلاق ا ل

ظفحاو هللا ِقتإا> :لوقت رخآا
وـــه اذـــه نأل .هاـــياـــسصو
:٢١ ةعماج) <هلك ناسسنإلا

ةــمــلــك تناــك اذإاـــف .(٣١
لـمـع ىــلــع زــف ناــسسنإا
مكف ،ةـلـيـسضفـلاو ناـسسحإلا
كنا .نمؤوـم ةـمـلـك يراـب
نـمؤوـت كنأل ًاـنـمؤوـم ىـعدت
كسسّدقيو كيمحـي هـلـلا نأاـب
كاـّنـبـتـيو كسسفـن رـّهــطــيو
.يوامسسلا توكلا كثرويو
اهلك معنلا هذه كل مّدقي هنإا

تنأا اـمأا .اـهـيـلـع كنأاــيو
يه ىرخأا ءايسشأا هل مّدقتف
فافعلاو ةسصلاو ناسسحإلا

.لئاسضفلا ةيقبو ةراهطلاو
:لوقيف ناسسحإلا نع امأا

ءلؤوــه دحأا ىــقــسس نـــَمو>
دراـب ءاـم سسأاــك راــغــسصلا

ّقاف ذيـمـلـت مـسساـب طـقـف
عـيـسضي ل هــنإا مــكــل لوــقأا
اذهف (٢٤ :٠١ ىتم) <هرجأا

ظفحُي هنأل ىدسس بهذي ل
كيطعيف مويلا كلذ إا كل
.مـيـظـعـلا حـبرـلا عــم هاــيإا
ام ظـفـحـي ل هـنا بيـجـعـلا
هفعاسضي لب طقف هيلإا عدوأا

لعفت نأا كرمآا اذهلو .تارم
كيـلإا هـعدوأاو هـكاـطـعأا ا
فـعاــسضف .كرادتــقا بسسح
كحسص لـعـجاو كتراـهـط
،ةيدومعا ةطسساوـب ًاـعـمل

يف ،حورلا يف ،ةّبحملا يف ،فّرسصتلا
:٤ ميـت١) <ةراهطـلا يـف ،ناـمـيإلا

:ًـئاـق هـتـحـيـسصن لـمـكــي ّمــث ،(٢١
ظــعوــلاو ةءارــقــلا ىــلــع فــكــعأا>
يتلا ةبهومـلا لـمـهـُت ل ،مـيـلـعـّتـلاو
موادو ميلعّتلاو كسسفن ظحل ...كيف
سصّلخت اذه َتلعف اذإا كّنأل ،كلذ ىلع
:٤ ميت١) <كنوعمسسي نيذلاو كسسفن
٣١-6١).

مكحلا ّخف يف عقن ةّرم نم مك
مهّنـسس رـَغـِسص ببـسسب نـيرـخآلا ىـلـع
نيذلا مه طقف ّنسسلا رابك ّنأا نيّناظ
ّنأاو ،روـمألا ىـّتـسش يــف نوــمــهــفــي
اولِمعُيو اوتـمـسصي نأا بجـي راـغـّسصلا
ربكألا نم اومّلعتي يكل طقف مهناذآا
كنم مهفأا مويب كنم ربكألا> ّنأل انسس
.يبعّسشلا لثملا لوق ّدح ىلع <ةنسسب
لوسسّرلا اهسضقن ةقبسسملا راكفألا هذه
يذلا ميكحلا ناميلسس هلبقو سسلوب
ةخوخيـسشلا نأل> :هـتـمـكـح يـف لاـق
،مايألا ةميدقلا يه تسسيل ةمّركملا

نكـلو ،نـيـنـسسلا ددعـب رّدقـت يـه لو
ّنـسسو ،ةـنـطـفـلا وـه ناــسسنإلا بيــسش
نع ةهّزنملا ةايحلا يه ةخوخيسشلا
.(٩-8 :٤ كح) <بيعلا

ةيجولونكتلا ىلع انه مّلكتن انسسل
لاـيـجألا ءاـنـبأا اـهـيـف عرـبـي يـتــلا
لاـيـجألا ءاـنـبأا نـم رـثــكأا ةديدجــلا
عربي ةريثك رومأا ىلع لو ،ةقباسسلا

ّنـكـل ،باـبـسشلا نود راـبـكـلا اـهــيــف
سصرفلا ءاـطـعإا ىـلإا فدهـي اـنـمـك
ام تابثإا لجأا نم ثادحألا كئلوأل
تلاجم ىّتسش يف هلعف نوعيطتسسي
دقو ،اهنم ةّيـسسنـكـلا ىـّتـح ،ةاـيـحـلا
هتمدخ يف ًةرادج مهنم ريثكلا رهظأا
ةدــيدعـلا اـهــتلاجميفةّيسسنكلا

نوّيكيريلكإلا هرهظأا ام ىلإا ًلوسصو
ٍنافتو ةّيدجو ةـّيوـيـح نـم باـبـّسشلا

لاثم ىلع ّبرلا لقح يف لمعلا يف
هدّدسشي يذـلا سسواـثوـمـيــت سسيّدقــلا
ِرَغِسصِل َدِقُتـنا اـمدعـب سسلوـب لوـسسّرـلا
.هّنسس

لإا بعسشلا نم اوـقل اـمو ،ةـيرـبـجـلا
ام مهّنأا كاذذإا اونقـيأاـف ةـعـطاـقـمـلا
لـب بسسحو ناـمـيإلا ىـلـع اوـمواــسس
سسيّدقلا امأا .نامثألا سسخبأاب هوعاب
ىلإا ةدوعلاب هل حمُسس يذلا سسقرم
هلبقتسساف٠٤٤١ ةنسس ةينيطنطسسقلا

ماركإلاو حرفـلاـب ةـنـيدمـلا وـنـمؤوـم
قُرَي مل ًاعبط .نيسسيّدقلاب نيقئلا

يـف ىأار هـّلـعـلو ،روـطارـبـمـل اذـه
ىـلـع ًارـطـخ سسقرـم سسيدقـلا ةدوــع
هـتـقـحـم يـف نـعـمأاـف ،هـتــطــلــسس
،هنجَسس ىلإا ًلوسصو هيلع قييسضتلاو
يــّحــسصلا هــعــسضو نــم مــغرـــلاـــب
ةماقإلا يف ناك ذنم ًادج روهدتملا
دعب هحارسس قلطيف دوعيل ،ةيربجلا
تارـتـف ةـلـيـط .ةـثـث وأا نـيــتــنــسس
نــجسسلاو داـهـطـسضلاو ةـقـياـسضمـلا
يـف ًاـبـلـسص سسقرــم سسيدقــلا يــقــب
فورظو سسويناجفإا ةـقـيـثو هـتـنادإا
ىتح هنع جِرـفأا نإا اـمو ،اـهـعـيـقوـت

هوذـح نوـيـقرـسشلا ةـكراـطـبـلا اذــح
ةـقـيــثوــلاــب فارــتــعلا اوــسضفرــف
 .اهونادأاو

سسقرم سسيدقلا ىلع سضرملا ّدتسشا
نم نيرسشعلاو ثلاـثـلا يـفو ،ًارـيـثـك
ّبرـلاـب دقر٤٤٤١ ةـنـسس نارـيزـح
،هعاجوأاو هتاداهج نـم ًاـحـيرـتـسسم
نم ةسصلا هيتفسش ىلعو هبلق يفو
.ناميإلا يف ةدحولا لجأا

ٌدحأا نهتسسي ل ـــــــــــــــــــــــــــــــ
كتثادحب ــــــــــــــــــــ

يف ةــسسدقملا انتسسينك دـّيـعـت
نوناك رهسش نم نيرـسشعـلاو يـناـثـلا
سسواثوميت لوسسرلا سسيدقلل يناثلا
لوسسرلا هّسصخ يذلا  نيعبسسلا دحأا
.هلئاسسر نم نيتلاسسرب سسلوب

ىلع ًافقسسأا ناك يذلا لوسسرلا اذه
:ًئاق سسلوب لوسسّرلا هاسصوأا سسسسفأا
نـك لـب كتـثادحـب دحأا نـهــتــسسي ل>
يـف ،مـكـلا يـف نـيـنـمؤوـمـلـل ةودق



لسضف اوسسني ّلأا بجي بابسشلا ّنكل
اودّهمو ةايحلا هذه يف مهوقبسس نم
مه ام ىلإا اولسصي يكل قرّطلا مهل

اوّدتــعـي ّلأا مــهــيــلــع .نآلا هــيــلــع
ل ام نوعـيـطـتـسسي مـهـّنأا مـهـسسفـنأاـب
لوسسرلا لاق كلذل ،مهاوسس هعيطتسسي
نـك> :سسواـثوـمـيـت سسيّدقـلـل سسلوـب
يـف ،مـكـلا يـف نـيـنـمؤوـمـلــل ةودق
،حورلا يف ،ةّبـحـمـلا يـف ،فّرـسصتـلا

هذـه ؛<ةراـهـطـلا يـف ،ناـمـيإلا يــف
نم ةّيتفلا سسفـّنـلا ظـفـحـت تاـفـّسصلا
اهّمـهأا ةرـيـثـك خاـخـف يـف طوـقـّسسلا
سشلا ّمأا ،ءاـيرـبـكـلا كلتمي يكـلو .رورـّ
سصلا كلــت باــّسشلا نأا هــيــلــع ،تاــفــّ
اهلمهي يتلا <ةءارقلا ىلع فكعي>
تاعاسس مهسسولج لباقم مويلا بابسش
ةلاّقنلا مهفتاوهو مهبـيـسساوـح ماـمأا
.ّيعامتجلا لسصاوّتلا عقاوم حلاسصل
سسيـل يـعاـمـتـجلا لـسصاوـتـلا ّنأا ّلإا
دجوت نأا نـكـمـي ذإا اـًئـّيـسس هـلـمـكأاـب

سسفـنأا سصـخ اـهـّمـهـي تاـحــفــسص
ةيفاقثلا داوملا مهل نّمؤوتف بابسشلا

لاـثـم ىــلـع ةـّيـحوّرـلا تاءارــقــلاو
تورـــيـــب ةـــيـــنارـــطــــم عــــقوــــم
bl.gro.sotrauq.wwwهريغو
ىنعت يتـلا ةـّيـسسنـكـلا عـقاوـمـلا نـم
مـــهـــل مّدقـــتو باـــبـــسشلا نوؤوـــسشب
تاداسشرإلاو ةيتوهلا تاموـلـعـمـلا
تاءارـق ىـلإا ةـفاـسضإلاـب ةـيــحورــلا

.مهسسوفن ينغت تمأاتو
،<كيف يتلا ةبهوملا لمهت ل>

سسلوب لوسسّرلا اهلاق ةـّمـهـم ةـّيـسصو
سشلا ّنأا َمــِلــَع هــّنأل اـم اـًبـلاـغ باـبــّ
نـع مـهـيـهـلــت روــمأا ءارو نوــعــسسي
.مهلوح مه نَم ةعفنمو مـهـتـعـفـنـم
يتلا بــهاوملاب نورـخزـي اـنـباـبـسش
وأا ،مـهـيـف اـهـّنأا نوــعــي ل مــه اــّمإا

نم نولجخـي مـهـلـعـجـي مـهـطـيـحـم
اننـمتئا دقل .اهتـيـمـنـتو اـهراـهـظإا

ةيطعلا هذه ةقيقح رهظأاو
...!ءاهب لـمكأاب

مـيـسسج ٌلـسضف ةـنـسسا
اـعــت هــلــلا نــم ٌةــبــهو
لثا ةقدسصلا انئاطعإابف
يـه ةـقدسصلا .اـعـت هـلـلا
لعجي يذلا كألا لماعلا
لاـق اذـل .ًاـناـسسنإا ناـسسنإلا
:ناسسنإلا فسصو  مهدحأا
،ناسسنإلا وه ميظعلا لمعلا

ناسسنإلا وه مثلا ءيسشلاو
مظعأا ةمعن هذهو ،نسسا

...ىتوا ءايحإا نم
مكلاب نوكت ل ةبا

،طيسسبلا بيحلاب وأا طقف
،ةدعاسساو ةرسصاناب لب
نـم نـيرـخآلا سصيـلـخـتــك
درو ىسضرا دادماو ةقافلا
ءاكبلاو ءاسسعتلا نع ايازرلا

عـم حرـفـلاو كاـبـلا عــم
لـيـلد وـه اذـهو .حرـفـلا
نظلل ًافخ ةقا ةبا
رمأا حرفلا عم حرفلا نا

لمع هنا عم ةيمهألا ليلق
هبّلطـتـي هـتاذ دحـب مـيـظـع
.ةمكا  بّردا بلقلا

نوـمـّمـتــي نــيثــك نإاــف
لو ًادج ةــبــعــسص ًلاــمــعأا
عـم اوـحرــفــي نأا نوردقــي
نوكبي نوثـك .حرـفـلا

ل مـهـنـكـلو ،كاـبـلا عــم
لــب مــهرورــسسل نوّرـــسســـُي
ةـيـنـلا ءوـسس نـم نوــكــبــي
حرــفــلا نا كلذـــل .دسساو
ل ةـمدخ نـيرـخآلا رورـسسل
ءاكبلا نم مهأا يهو ،ركنت
يأاـف .نـيرــخآلا لــجأا نــم
ةناـعإا نـم مـظـعأا ةـلـيـسضف
   !؟جاتا

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

اهتيمنت اـنـيـلـع تاـنزو ىـلـع ّبرـلا
سسلوـب لوـسسرـلا اـمـهـلاـق نـيـبـبــسسل
سصخ :امهو سسواثوميت هذيـمـلـتـل
نـحـن .نـيرـخآلا سصـخو ،سسفـّنــلا

،نـيرـخآلا سصـخ نـع نوــلوؤوــسسم
موــــيــلا يــف كلذ نــع لأاــسســُنـــسسو
لخ نم ّمتي سصخلا اذهو ،ريخألا
مـيـلـعـت ّمـث ًلّوأا اـنـبـهاوـم ةـيـمــنــت
 .نيرخآلا

سشلا هـلـلا كراـب لأا ًـعاج باـبـّ
يذلا عوسسي ّبرلا نع ًةروسص مهاّيإا

يف وـهو مـّلـعـي لـكـيـهـلا يـف سسلـج
-٣٤ :٢ ول) هرمع نم ةرسشع ةيناثلا

ّنأا لـعــفـلا اذـــهـب اـنـل اـًنـّيـبــم (٢5
اّمم اًقثاو نوكت امدنع ّمهي ل رمعلا
َرِهظُتل هـب موـقـت ل اـمدنـعو ،لـعـفـت
كيـبأا دجـم رــهــظــُتــل اــمــّنإا كسسفــن
 .ّيوامّسسلا

ءابآلا لاوقأا نم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اــهـيأا ةاـيـحـلا دجـت نأا ديرــتأا
ناـمـيإلا ظـفـحا ؟رـيـقـحـلا ناــسسنإلا

امهب كنأل ،كسسفن لخاد عسضاوتلاو
عـمــسستو ةـنوـعـمـلاو ةـمـحرـلا دجــت
كقـفارـيو ،كبـلـق يـف ةـيـهــلإا ًلاوــقأا

يفو رـهاـظـلا يـف سسراـحـلا ككـم
هذه ينتـقـت نأا تدرأا اذإاـف .ءاـفـخـلا
ةطاسسبب هللا ماــــمأا كلسساف روـمألا

،ةطاسسبلا ناميإلا ةزيم .ةفرعمب ل
اتزيم امهف ةسضراعملاو يسصقّتلا اّمأا
نـــع ناـسسنإلا دعــبـي يذـلا رـبـكـتــلا
.هللا

ينايرسسلا قحسسإا سسيدقلا

ةرسشنـلا ىـلـععطإلا ناـكـملاـب

:تننإلا ةحفسص ىلع اًيعوبسسأا
bl.gro.sotrauq.www


