
ةلاصسرلا ــــــــــــــــــ
(0٢- 6: 3١يناع)
َدعو ا َهللا نإا ُةوخإا اي

َمِسسقُي نأا نك  ذإا َميهربإا
مـسسقأا هـنـم ُمــظــعأا وــه ا
كـنـكِراـبُأل ًـئاـق *هـِسسفـنـب
*ًاثـكـت كـنرـثــكُأاو ًةــكرــب
*َدِعوا َلان ىنأات ذإا كاذو
ا َنومِسسقُي ُسساـنـلا اـمـنإاو
لك يسضقنتو مهنم ُمظعأا وه
سسـَقـلاـب مـهـنـيـب ٍةرـجاـسشم ِمَ
َءاسش ا كلذـلـف *تيـبـثـتـلـل
ِدـِعوا َةـثَرَو َديزـي نأا ُهـلـلا
هـمزـع ِلو ِمدعـل ًاـناــيــب
سســَقــلاــب طــسسوــت ىـتـح *مـَ
نلوحتي ل ِنْيَرمأاب َلُسصحن
ُهـلـلا َفـِلـخــُي نأا ُنــك لو
ٍةيوق ٍةـيزـعـت ىـلـع اـمـهـيـف
إا اـنأاـجـتـلا نـيذـلا نـحــن
عوسضوا ِءاجرلاب ِكسسمتلا
اــنــل وــه يذــلا *اــنــماــمأا

ٍةـنـيـمأا ِسسفـنـلـل ٍةاــسسرــِمــك
ِلــخاد إا ُلــخدت ٍةــخــسسار
ُعوسسي َلَخد ُثيح *باجا

ىلع راسص دقو انل ٍقباسسك
َسسيـئر َقداـسصيـكـلـم ِةـبــتِر
.دبألا إا ٍةنهك

انحوي سسيدقلا ــــــــــــــــــــــــــــــ
يمّلصسلا ـــــــــــــــــ

دحألا وه يذلا دحألا اذه يف
سسّدقملا ينيعبرألا موسصلا نم عبارلا
راكذت ةّيسسكذوثرألا ةسسينـكـلا مـيـقـت
ديعُت يذلا يمّلسسلا اّنحوي رابلا انيبأا
اذـه فرــُع .راذآا03 يـف ًاــسضيأا هــل
يمّلسسلاب سسيّدقلا

ةجيتن ،بتك هّنأل
ٍةـّيــحور ٍةرــبــخ
باـتـك ،ةرـيــبــك
<هللا ىلإا مّلسسلا>
نم حـبـسصأا يذـلا
بتــــكــــلا ّمـــــهأا
يـتـلا ةـّيـحورــلا
ىـــلإا هـــّجوـــتـــت
ناـــــــبـــهرــــلا

نيــمّدقــتـــمـــلاو
داسشرإلاب ًايحور
 .ميلعتلاو

نوّيحورلا ءابآلا حسصني ل ًةداع
ةاـيـحـلا يـف نـيـئدتـبـمـلا مـهءاـنـبأا
ذإا باـتـكـلا اذـه ةءارـقـب ةــيــحورــلا
قيرط هيفو ًامسسد ًاباتك هنوربتعي

.بعسص يحور ٍداهج
نيب يمّلسسلا انحوي سسيدقلا سشاع

فرعن ل اننكل ،946و975 يماع
هبتك امم كلذو هتايح نع ليلقلا ّلإا

ىغط دقو ناّيئاـنـيـسس ناـبـهار هـنـع
يف .ينابهرلا عباطـلا ةرـيـسسلا ىـلـع
خيسشلل ذمـلـتـت ةرـسشع ةـسسداـسسلا نـسس
انيرتاك ةسسيدقلا ريد يف سسويريترم
لزتعا نيرسشعلا ّنسس يفو ءانيسس يف
لــخ .ءارــحــسصلا يــف ًادــّحوـــتـــم

عـم اـهاـسضمأا يـتـلا عـبرألا تاوــنــسسلا
هيبأل نوريثك أاّبنت ،سسويريترم هخيسش
ًاعمل نوكيسس اذه هذيملت ّنأاب يحورلا

ىـسضق .ةـسسادقــلاو كسسنــلا ةاــيــح يــف
ًادسشرمو ًادهاجم هتولخيف ًةنسسنيعبرأا

بختنا ّمـث ةـنوـعـمـلا ًاـبـلاـط هاـتأا نـم
.ءانيسس ءارحسص يف ريبكلا ريدلل ًاسسيئر

ةطقن تناك ريدلـل هـتـسساـئر ةرـتـف
لّوحت ذإا ريدلا اذه خيرات يف ةرهاب

ةراـــنـــم ىــــلإا
بـــطــقـــتـــسســت
كسسنلل نابهرلا

.داـسشرإلا ذـخأاو
سسيــئر عــمــسسن
وــــثــــير رـــــيد
هاـّيإا ًاـبـطاـخـم
هـّنأاــب ًــئاــقو
فارخلا يـعار>
يذلا ةـقـطاـنـلا

عـيـمــجــلــل ادغ
نـيـمألا لـيـلدلا

لب بسسحو ةيؤورلاب ل ،هللا ىلإا دوعسصلل
سسيدقلا نإاف اذـكـهو .<ًاـسضيأا لـمـعـلاـب
لاثملاو مـّلـسسلا ناـك يـمـّلـسسلا اـنـحوـي
هحدتمت كلذل .يـحورـلا مـلـعـلـل ّيـحـلا

:هل منرتو دحألا اذه رَحَسس يف ةسسينكلا
َتألأت دقل ،لئاسضفلا مّلسس انحوي اي>
ًاـمـّلـسس َتبـسصنو لـئاـسضفــلاــب ًاــعــمل
ىلإا َتدعو تاومسسلا ىلإا اهب َتيقتراو
ّدحُي ل يذـلا ةـيـهـلإلا رـظاـنـمـلا قـمـع
نـماـكــم َتحــسضفو ،ةداــبــع نــسسحــب
رسشبلا رتسست تنأاف ،اهرسسأاب نيطايسشلا

سصخ يف نآلا عفسشتتو مهتاّرسضم نم
.<انسسوفن

مّدقتلاو ةّينابهرلا ةايحلا ربخ عاذ
ّلـظ يـف رـيدلا هدهــسش يذــلا يــحورــلا

21/5102 ددعلا
راذآا22 دحألا

موصصلا  نم  عبارلا  دحألا
(يمّلصسلا انحوي سسيدقلا دحأا)

سسويليصساب ةنهكلا  ديهصشلا راكذت
نماثلا نحللا

نماثلا رَحَصسلا ليإا



ةايحلا ىنبت اهـيـلـع ،ّيـموـي ٍلـكـسشب
مدعو دهزلا لوح ًةروحمتم ةّيحورلا
تلاقملا .يدام وه ام لكب قّلعتلا
نيرسشعـلاو ةـسسماـخـلا ىـلإا ةـنـماـثـلا
عارسصلا يأا يسسيئرلا عوسضوملا ّمسضت

.لئاسضفلا وحن يعسسلاو لئاذرلا ّدسض
سضرعت ةريخألا سسمـخـلا تلاـقـمـلا

أادبـت ةـّيـلـمـع ل ةــّيرــظــن لــئاــسضف
يعولا ةجيتـن وـه يذـلا زـيـيـمـتـلاـب
ناسسنإلا دنع نّوكـتـي يذـلا يـحورـلا
نم اهبسستكي يتـلا ةرـبـخـلا ةـجـيـتـن
ةرـيـسسمـلا لـخ تّلزـلاو تاوـفـهــلا
ىلإا زييمتلا ريسشي نيح يف .ةّيحورلا
نـم عوـن ىـلإا يّدؤوـي ،يــحور مّدقــت
ًةـسص رـمـثـت ةـسسادقـلاو ةـنــيــكــسسلا

اهترمثو هـلـلاـب داـحـتإلا اـهرـهوـج
يمّلسسلا متخي ةياهنلا يف .ىوهّلا

،ىمظعلا ةّيـتوـهـلا لـئاـسضفـلا عـم
.ةبحملاو ءاجرلاو ناميإلا

يف ًاعّونت باتكلا اذه يف دجن
يمـّلـسسلا سضرـعـي .ةـباـتـكـلا بوـلـسسأا
يتلا ةّيـحـلا تارـبـخـلا نـم رـيـثـكـلـل

لئاذرلا سسيّدقلا نسصخـسشي .اـهـسشياـع
ًاعباط ّسصنلا يطعي ام ،لئاسضفلاو
اهنيب اميف طبارتلا رهظيو ،ايعقاو
.ىرخألا دّلَوت ةدحاولا نأاكو

سسلا زـّيـمـي نيئدتبملا نيب يـمـلـّ
.ًاّيحور نيمّدقتـمـلاو نـيدهاـجـمـلاو
سسفــنــلا قاــمــعأا ىــلإا جوـــلوـــلاـــب
ٍلعف ّلك ببسس فسشك نكمي ةّيناسسنإلا

وه اّمع يعيبط وه ام زييمتو اهيف
ةرورـسض اـنـه نـم .يـعـيــبــط رــيــغ
سسفنلا بيسصي ٍسضرـم ّلـك ةـجـلاـعـم
ءافـسشلا فده .زـيـيـمـتـبو ٍةدح ىـلـع
ىلإا سسفـنـلاـب غوـلـبـلا وـه يـحورـلا
ٌءافسش ،ةّيهلإلا ةنياـعـمـلاو ىوـهـلا
ةدارإلا عم قفارتي ًادهج اّنم بّلطتي
لئاسضفلا ىلإا سسفنلا ومسستل زييمتلاو
ةـنـياـعـمـلا يأا) اـيرواـثـلا اــيــحــتو
.داهجلاو لمعلا يلت يـتـلا (ةـيـهـلإلا

سسيّدقلا لوقب رسصتخـُي داـهـجـلا اذـه
رهظت مويغلا نم وجلا ىّقنتي امدنع>
سسفنلا رّرحتت امدنعو .ةَجِهَب سسمسشلا

ليإلا ــــــــــــــــ
(١3-7١ :9 سسقرم)

 إا اند نامزلا كلذ
هـل َدجــسسو ٌناــسسنإا َعوــسسي
كُتيـتأا دق ُمـّلـعـم اـي ًـئاـق
*مـكــبأا ٌحور هــب يــنــباــب
ُهـُعرـسصي ُهذـخأا اـمـثــيــحو
هنانسسأاب ُفِرـسصيو ُدـِبزـُيـف
ُتلأاـــــسس دقو .سسبـــــيـــــيو
ملف ُهوجِرخُي نأا كَذيمت
ًـئاـق هـباـجأاــف *اوردقــي
إا ِنمؤوا ُغ ُليا اهيأا

ىـتـح مـكدنـع ُنوـكأا ىـتـم
*إا ِهب مله .مكلِمتحأا ىتم
تقولل ُهآار املف .هب ُهوتأاف

ىلع َطقسسف ُحورلا ُهعَرسص
*ُدـِبزـُيو غرــمــتــي ِسضرألا

نـم مـك ذـنــم ُهاــبأا لأاــسسف
لاقف *اذه هباسصأا نامزلا

ُهاقلأا ام ًاثكو ،ُهابسص ذنم
 و راــــنــــلا اهاــــي

َتعطتسسا نإا نكل .ُهَكـِلـهـُيـل
اـنـيـلـع ْنـنـحـتــف ًاــئــيــسش
نإا ُعوسسي هل لاقف *انْثِغأاو
لـكـف َنـِمؤوـت ْنأا َتعـطـتـسسا
*نمؤوملل ٌعاـطـتـسسـُم ٍءيـسش
ْنـِم ّيــبــسصلا وــبأا َحاــسصف
يّنإا لاقو ٍعوـمدب ِهـتـَعاـسس
مدع ْثِغَأاف .دّيسس اي ُنِمؤوُأا
نأا ُعوسسي ىأار املف *اإا
ِهـيـلإا نورداــبــتــي َعــما
ًئاق َسسجنلا َحورلا  َرهتنا
ُمــكــبألا ُحورــلا اــهــيأا ُهــل
ْجُرخا ِنأا كرمآا انأا مسصألا

همسسا رسشتناو انحوي سسيدقلا ةسسائر
نم رايدألا ءاـسسؤورو ناـبـهرـلا نـيـب

عفد .يحورلا مّدقتلاو ةربخلا ثيح
وثير رـيد سسيــئر اـنـحوـي رـمألا اذـه
نأا اـنـحوـي سسيدقـلا نـم بلـطـلا ىـلإا
ءاــنــثأا هدهاــسش دق اــم> هــل بتــكــي
نأا ىلع <لبجلا ىلع هـّلـل هـتـنـياـعـم
.نابهرلا ميلعتل باتـكـلا اذـه نوـكـي
يذلا مّلسسلا ةباتك ىلإا سسيّدقلا رداب
ةزـيـكر نـيـثـثـلا هـتاـجردب ىــسسمأا
غلبي نم .روسصعلا ىدم ىلع كسسنلل
ىـلإا غـلـب دق نوـكـي مـّلــسسلا ةــياــهــن
لّكسشت مّلسسلا اذه تاجرد .ىوهلا

هجاوي ٌةريسسميه .سصخلل ًاحاتفم
سسفنلا برسضت ًاسضارـمأا ءرـمـلا اـهـيـف
ةايحلا اهمّدقـت ٍةـيـفـسشأا لـباـقـم يـف
ناسسنإلا اهلخ نم ينتقي ةّيحورلا
عوقولا دعب توملا اّمإاو سصخلا اّمإا

.مّلسسلا نع
لئاسضفلا مّلسس باتك نا ىلإا راسشُي

أارقُت يتلا ةيئابآلا بتكلا مهأا نم وه
رـيـبـكـلا موـسصلا لـخ راــيدألا يــف
ةسسرامم يف دسشرمـلا وـهـف ،سسدقـمـلا
دعـب هـفـّلأا هـبـتاـك نا ذإا ،لـئاــسضفــلا

ةيحورلا ةايحلا يف ةـلـيوـط تارـبـخ
ةليسضفلا ءانتقا ليبسس يف داهجلاو
.سصخلاو

ىلإا مسسقني هللا ىلإا مّلسسلا باتك
يمّلسسلا اهيف سضرعي ةلاقم نيثث
ىرخأاو ةّيـسصخـسش ةـّيـكـسسن ٍتارـبـخـل

نم ةّيكسسنلا هتريسسم لخ اهنياع
اهب موقي ناك يتلا تارايزلا لخ

اذه ميسسقت .ءانيسس يف رايدألا ىلإا
يف ئراقلا عسضي ٍتاجرد ىلإا باتكلا

لامك ىلإا غولبلل ةّيدعاسصت ٍةريسسم
سشيعو ةّينابهرلاو ةّيحورلا ةايحلا

اهيف ىّقنتت ةلسضاف ةّيحيسسم ٍةايح
لئاسضف دجن مّلسسلا ةيادب يف .سسفنلا
تاسساسسأا لـّكـسشت ةـّيـلـمـع ةـّيـمـيـلـعـت
نم يغتبـي يذـلا يـحورـلا ناـيـنـبـلا

.ناـسسنإلا سصـخ سسيّدقــلا هــلــخ
ىـلوألا يـناـمـثـلا تلاـقــمــلا مّدقــت
ًاّيلمع قّبطت ةّيسساسسأا لئاسضفل ًاسضرع



*ِهـيـف ُلـخدت ْدـُعـت لو هـنـم
ًاثــك ُهــطــَبـــخو خرـــسصف
ِتّياك راسصف هنم جرخو

دق هـنإا نوثـك لاـق ىـتـح
ِهديـب ُعوـسسي ذـخأاــف *تاــم
لخد او *ماقف ُهسضهنأاو
ىلع ُهُذيـمـت ُهـلأاـسس ًاـتـيـب
نحن عِطَتسسن  اذا ٍدارفنا
نإا مهل لاقف *ُهَجِرخُن نأا

ْنأا نــــك ل َسسنا اذـــــه
ةسصلاـب لإا ٍءيـسشب َجُرـخـي
نم اوجرخ او *موسصلاو
ليلا  اوزاـتـجا كاـنـه
*ٌدحأا َيرْدــــَي نأا دِرـــــُي و
ُهَذيمـت ُمـّلـعـي ناـك هـنإاـف
رسشبـلا َنـبا نإا مـهـل لوـقـيو
سساــنــلا يديأا إا ُمــَلــسســـُي
لَتقـُي نأا دعـبو هـَنوـلـتـقـيـف
.ثلاثلا مويلا  ُموقي

لمأات ـــــــــــــ
ّلإا جرخي ل سسنا اذه>

:9 رم) <موسصلاو ةسصلاب
9٢).

ناتاه اهمّدقت دئاوف ةيأا
،امهنوقسشعينيذللناتليسضفلا

لـسص تاا نــم مــكو
امهنإا ؟امهنوسسرا نيذـلـل

لوقن داكنل ىتح ناتميظع
نم دجُو اــــم لسضـفأا اـمهنا
ةـــسصلاـــف !تاـــاــسصـلا

،اـحـن نأا نـك موـسصلاو
ةداـيـسسلا ،هـناـحـن اـمـيـف
ثيحب ةريرسشلا حاورألا ىلع
ًاديــعــب ًاـــجراـــخ درـــطـــُت
 .اهنم نورّرحتينوباسصاو

اهيأا> :لاق ذإا ةيسساق ىلوألا عوسسي
نوكأا ىتم ىلا ،نمؤوملا ريغ ليجلا

برلاف <؟مكلمتحأا ىتم ىتح ،مكدنع
لمعتـسسا نإاو اـنـناـمـيإا مدعـل مـّلأاـتـي
اننايك زهي يـكـلـف ةـيـسساـق تاراـبـع
دق .ناميإلا مدع تابسس نم قيفتسسنف
،هللا ةردقل ًارابتـخا ةزـجـعـمـلا ودبـت
هاجت هفعسضل رابتـخا ًاـسضيأا اـهـنـكـل
عم نكلو .ناميإلا يليلقو نيمّلأاتملا

ىلع ًاسسأار َةروسصلا برلا بلقي كلذ
ٍرابتخا نم ةزجعـمـلا لّوـحـيـف بقـع
هل لاقف> .انـل راـبـتـخا ىـلا هـتردقـل
لكف نـمؤوـت نأا تعـطـتـسسا نإا :عوـسسي
لدابي انه ،<نمؤوملل ٌعاطتسسم ءيسش
زفتسسُي ل وه .رخآا ٍدحتب يدحتلا انبر
اهمدختسسي هنكل ،هل اـنـتاـيدحـت نـم
.انتعفنمل نوكي انيف ًارييغت َثِدحُيل
رـّيـغـتـي نأا يـه بعـسصألا ةزـجـعـمـلا
دقل .هللاـب هـناـمـيإا رـبـكـيو ناـسسنإلا

يبسصلا يفسشي نأا برلا ناكمإاب ناك
سسيل يهلإلا فدهـلا نـكـل ،ًةرـسشاـبـم
ءاـفـسش لـب ،يدسسجـلا اـنءاـفـسش طـقــف
.هللا ىلا هعوجرو لكك ناسسنإلا

مدع ثغأاف دّيسس اي نمؤوأا ينإا>
ةليلـقـلا تاـمـلـكـلا هذـهـب ،<يـناـمـيإا

اـنـهو ،برـلا مـّلأاـتـمـلا بألا بواــج
لّوحت دقف :ىلوألا ةزجعملا تلسصح

ىلا حيسسملا ةردقل رِبتخم نم بألا
فعسض ءافسش ىلع ىتح هتردقب قثاو
اذهبو ةقثلا هذهب .يسصخسشلا هناميإا
برلا ىلا ئجتلن نأا بجي عسضاوتلا

اذكه ناسسنإلا مّلكتي امدنع .موي لك
هـلـلا بيـجـتـسسي نأا دب ـف ،هـلـلا عـم
نعو ،هب انتقث نع جتانلا انناميإل
اـنـتـفرـعـم نـع جـتاـنـلا اـنـعـسضاوــت
ةزجعملا قيقحـت نـكـل .اـنـتاـفـعـسضل
بلطتي ،ناطيسشلا جارخإا يأا ةيناثلا

عوسسي برلا هحسضوأا ًايئانثتسسإا ًادهج
ل سسنـجـلا اذـه> :ًـئاـق هذـيـمـتــل
ةسصلاب لإا ءيسشب جرخي نأا نكمي
انيدل نأا دجن ام ًاريثك  .<موسصلاو
اننكل ،ريرسشلا نع داعتبل ةدارإلا
ةدارإلا نأل ،كلذ نع نيزجاع ىقبن

ىرت نارفغلل لّهؤوتو اهسصئاقن نم
.<يهلإلا رونلا

ناميإلا ةزجعم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةزجعم ىرن مويلا ليجنإا يف
ًايقـيـقـح ًاراـبـتـخا لـكـسشت ةـمـيـظـع
لك هأارقن يذلا ليجنإلاف .انناميإل
يتلا تاياورلا أارقن امك هأارقن ل موي
سضعب انيطعت وأا اـنـَتـلـيـخـم كّرـحـت
وأا ىرسشُبك هأارـقـن لـب ،تاـموـلـعـمـلا
يف انتايـح سسـَمـَت هـلـلا نـم ةـلاـسسر

رييغتـلا وـحـن اـنـعـفدتو اـهـمـيـمـسص
يف ثحبن نأا انيلع اذكه .دوسشنملا

ةيسصخسشلا انتلاح نع سصنلا تاملك
نم انيف ةزجعملا ثودح ةيناكمإاو

.عوسسي برلاب انناميإا لخ
ودبي ،عوسسي عم هثيدح ةيادب يف

ناطيسشلا نم عورسصملا باسشلا دلاو
ةيهانتملا عوسسي ةردق عسضي هنأاك
سضيفتسسملا حرسشلا امف .رابتخا مامأا

هتلاحو يرزُملا يبسصلا عسضو نع
نع ثيدحلا اـمو ،اـهـنـم سسوؤوـيـمـلا

رهظيل لإا هئافسش نع ذيمتلا زجع
نم اهبلطي يتـلا ةـمـهـمـلا ةـبوـعـسص
ةرابعلاب هـحرـسش مـتـخـي مـث .عوـسسي
ننحتف ًائيسش تعطتسسا نإا> :ةيلاتلا

نم ٌعون رهظي انهو ،<انثغأاو انيلع
مّلأاتملا ُبألا ُهَعسضو دحت وأا ناحتما
نـحـن هـلـعـفـن اـم اذـه .عوـسسي ماـمأا
ريغ اننأاك رهظنف ،ةريثك ٍتاّرم ًاسضيأا

انئافـسش ىـلـع برـلا ةردقـب نـيـقـثاو
نإا هــل لوــقــنــف ًاــيدسسجو ًاــيــحور
انسضعـب .اـنـثـغأاـف ًاـئـيـسش َتعـطـتـسسا
هتدارإا نعو هللا ةردق نع لءاسستي
يف انكّلمتي دقو ،امـهـفرـعـن فـيـكو
ل ،سسأايلاب روعسش ةـفـلـتـخـم تاـقوأا
نأا ديرـــن ل اـــنـــنأل ىوـــسس ببــــسسل
بأـل برـلا تاـمـلـك عـم بواـجـتــن
هللا ةكرح رظتنن نحنف .عوجفملا
ًاسضيأا نحن ريسسن له نكل ،انهاجتاب
؟ههاجتاب تاوطخلا سضعب

برـلا لـعــف ةدر تدب دقــل



يغبني لب ،اهدحو يفكت ل ةبيطلا
ىلع زكري يحور داهجب نرتقت نأا
تّبثتو انناميإا يّوقت يتلا ةسصلا

يذلا موسصلا ىلعو ،هللاـب اـنـتـقـع
لـيـمـت ـيــك اــنــتدارإل بيردت وــه
بردتن اذكـه .رورـسشلا ىـلا ةـلوـهـسسب
انبولق َحتفنل لسضفأا لكسشب دعتسسنو
لك انع دعبتو انيف لمعتل هللا ةمعنل
َهامـتـت مـل نإا قـقـحـتـي ل اذـهو ،ٍرـسش
هللا ةئيسشم عم ةيسصخسشلا انتئيسشم
.انتيرح باسصتغا سضفري يذلا

نم عبارـلا دحألا اـنـغوـلـب عـم
تابثب انمّدقت عباـتـن نـحـن موـسصلا
حـسصفـلاو مـيـظـعـلا عوـبـسسألا وــحــن
ناـك يذـلا برـلا لأاـسسنـلـف .ديـجـمـلا
نع مهاـيإا ًاـثّدحـم هذـيـمـت ءيـهـي
رخآا يف انيأار امك ،هتمايقو هتوم
اـنـيـعـسس كراـبـي نأا ،موـيـلا لـيـجــنإا
ًادوـهـسش مـهـعـم نوـكـنـل يــسصخــسشلا
يأاب ّنلخبن ل .انتايح يف هتمايقل

نكن مل ول ىتح هللا ىلا انبّرقي دهج
دلاو لـثـم لـماـك ناـمـيإاـب عـتـمـتــن
تناك ول ىـتـحو ،عورـسصمـلا باـسشلا
نيذلا نيتئاملاك انرّيسصت براجتلا

نودب .كارـحـلا ىــلــع مــهــل ةردق ل
،ًائيسش لعفن نأا عيطتسسن ل حيسسملا

عنسصيسس وه هنأل هيلع انءاجر ِقلنلف
ًايفاسش انناميإا مدع ثيغيو ةزجعملا

،ةيدسسجلاو ةيـحورـلا اـنـسضارـمأا لـك
انديـب اـناـيإا ًاـكـسسمـم اـنـسضهـنـيـسسو
 .براجتلا ىلع رفظلا انايإا ًاحنامو

هلإلا ةدلاو ةراصشب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةدـــلاو ةراسشب ديع ةبـسسانمب
بورغـلا ةــــسص ةـمدخ ماـقـُت هـلإلا

4٢ ءاثثلا ءاسسم نم ةسسداسسلا دنع
يهلإلا سسادقلا ةمدخو5١0٢ راذآا

5٢ ءاعبرألا حابسص نم ةرسشاعلا دنع
يف ةديسسلا ةراسشب ةسسينك يف  راذآا

.ةيفرسشألا

دعب ببسسلا اذهل ار
لـــبــا ىـــلـــع ةــــسصلا

،يـهـلإلا ءاـيـسضلا روـهــظو
إا لاــحــلـــل برـــلا لزـــن
هيفناك يذـــلا ناــــكا
نـم   <نوـكــسسا> يــبسصلا

.ناطيسشلا كلذ
نا ىتم يليإلا لوقي

سسرـطـب بحـطــسصا عوــسسي
لبا إا انحويو بوقعيو
ههجو قرسشأاو يّلسصي يكل
ىـسسوـم رـهـظو سسمــسشلاــك
ىتم) هعم نامّلكتي ايلياو
نـجرـلا رــهــظ .(١ :7١
اـمـهغ نـم كأا ناذــلــلا

،موـسصلاو ةـسصلا اـسسراــم
اــمــهروــسضح  رــهـــظو
ةـــسصلا ب ماـــجـــسسنلا

نامغانتيامهنأاكوموسصلاو
 كإا امهم دعب .دّيسسلا

يـهـلإلا قارـسشإلاو ةـسصلا
ىتأاو لبا نم برلا لزن
ىفسشو ذيمتلاو عما إا

برلاف .ناطيسش هب ناك نَم
لـبا ىـلـع رــهــظأا اــمــك
تـلاو اـيـلـيإاو ىـسسوذيم

يهلإلا قارسشإلا نأا ةثثلا
موسصلاو ةسصلا ءازج وه
نم كأاو ميظع ءازج وهو
لزن امدنـع اذـكـه ،مـيـظـع
ذـيـمـتـلـل نـّيــبــي نأا دارأا
موسصلا ةزئاج نا نيرخآلا

ىلع ةبلـغـلا يـه ةـسصلاو
اذه نا> لاق ذإا طايسشلا
ّلإا جرـــــــخــــــــي ل سسنا
.<موسصلاو ةسصلاب

سساملاب سسويروغيرغ سسيدقلا

ءابآلا لاوقأا نم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اذام :سسويسسيياب سسيدقلا َلِئُسس
حسصلا نونتقـي نـيذـلا سساـنـلا نـع
؟نونمؤوي ل مهّنكلو
مدع نم نودكأاتم نحن لهو  :باجأا
ملأا ،كلذ سضرتفنل نكـلو ؟مـهـناـمـيإا
مهرغـسص يـف مـهـتاـهـمأا مـهـبـحـسصت
؟ةسسّدقملا ةلواـنـمـلا يـف كارـتـسشإـل
دسسج اولوانتي مل مـهـّنأا سضرـتـفـنـلو
مهحسسمو مهتيدومعم متت ملأا ،برلا
َءانبأا اوـسسيـلأا ؟سسّدقـمـلا نورـيـمـلاـب
؟تايسسكذوـثرأا تاـّيـحـيـسسم ٍتاـهـّمأا

مهسصخو مهرمأا هللا رّبديسس ءلؤوه
دئادسش وأا ٍسضرـــم وأا براجتب ءاوسس
وأا ٍةــقــعاـــسص وأا ةـــّيـــسضرأا ةّزـــه وأا

فاـطـمـلا ةـياـهــن يــفو ...ناــفوــط
دقو .سسودرـفـلا ىـلإا مـهـب بهذــيــسس
لك هدافنتسسا دعب - حيسسملا حمسسي
ٌناسسنإا نياعي نأاب - لئاسسولا هذه
مدع مغر ًاكم وأا ًاسسيدق ءلؤوه نم
.ىربكلا ةمـعـنـلا هذـهـل هـقاـقـحـتـسسا

؟سسانلا ءلؤوهل لـسصحـي اذاـم نـكـلو
ذإا مهنم رخسسيو  ناطيسشلا لّخدتي
ملاعلا سصخ نأاب مهعانقإا لواحي
انه . هونياع ام جاتِن نوكي فوسس
رعسشي نأا لدب ًاربكت ناسسنإلا خفتني
لـمـكـيو .ناـنـتـملاو قاـحــسسنإلاــب
عانقإا لواــحيف هـتـياوـغ ناـطـيـسشلا

سصـّلـخـي فوـسس هـّنأاـب ناـسسنإلا اذـه
ىـلإا ناـسسنإلا اذـه داـع نإا .مـلاــعــلا
نم هدعاسسي حلاسصلا هلإلا ّنإاف هدسشر

انلاب نع بيغي ل نأا بجي .ديدج
يـف حـسصلا سضعـب نزـتـخــن اــنــّنأا
ّنإا ...هللا ءانبأا اننوك انسسوفن قامعأا
ىسضرملاب متهي ًاناسسنإا كرتي ل هللا
.هرمأا رّبديو ةدعاسسملا هل مّدقيو لإا
بلقلا يسساق ًاناسسنإا متدهاسش اذإا امأا

عفر لإا مكيـلـع اـمـف ةـمـحرـلا مـيدع
هـبـلـق يـف هـلـلا لـحـي يـكـل ةـسصلا

.هريسس َةهجو لّدبيو


