
ةلاسسرلا ـــــــــــــــــ
(٠3-٩1:11 لسسرلالامعأا)

 مايألا كلت دبت اد
يذلا ِقيسضلا ِلجأا نم ُلسسرلا

َضسـُناــفــِتــسسا ِببــسسب َلــسصح
َضسُقو َةيقينيف إا اوزاتجا

َنوملكـي ل مـهو َةـيـكاـطـنأاو
َدوـهـيـلا لإا ِةـمـلــكــلاــب ًادحأا

مهــنم ًاموـــق نــــكلو *طقف
.يناورْيَقو يسسُُق اوناك
َةيكاطـنأا اوـلـخد ا ءلؤوـهـف
َينانويـلا َنوـمـلـكـُي اوذـخأا

سشبــُم برــلاــب َنــيرــ عوـسسي*
َنمآاف .مهعم برلا ُدي تناكو
*برلا إا اوعجَرو ٌثك ٌددع
ِناذآا إا كلذ ُخ َغـــلــــبــــف
َمـيـلـسشروأاـب يـتـلا ِةـسسيـنـكـلا

زاتجي يكل ابانرب اوـلـسسرأاـف
َلـبـقأا اـمـلـف *ةـيـكاـطــنأا إا

َحرــف هــلـــلا َةـــمـــعـــن ىأارو
 اوتُبثي نأاب مهلك مهظعوو
هـنأل *بلـقـلا ِةزـعـب برــلا

نم ًائِلت ًااسص ًجرناك
.ناإلاو ِضسدقـــــلا ِحورـــــلا

*ٌثك ٌعمج برلا إا مسضناو
َضسوسسرط إا ابانرب جرخ مث

 و .لواسش ِبلطهدجو ا
اددرتو *ةيكاطنأا إا هب ىتأا

هذـه  ًةـلـِماـك ًةـنـسس ًاــعــم
ًاثك ًاعمج املعو ةسسيـنـكـلا

 يحيسسم ُذيمتلا َيعُدو
كلــت و *ًلوأا ةــيــكاــطـــنأا
مـيـلـسشروأا نـم ردحـنا ماـيألا
َماقف *ةيـكاـطـنأا إا ُءاـيـبـنأا

ُضسوُباغأا هـمـسسا مـهـنـم ٌدحاو
نوـكـتـسس نأا ِحورـلاـب أاـبـنأاـف

ةيرماسسلا ةأارا دحأا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نم ضسماا دحألا ليإا  أارقن

حيسسا ب راد يذلا راوا حسصفلا
رئب مامأا ةيرماسسلا ةأاراو ضصّلا

بوقعي َنمز رفقلا  ترِفُح ةدق
 .ءابآلا يبأا

نأا مويلا انخي يليإلا ضصنلا
ّنأل ،مـئادلا هـسشطـع ِورـي  بوـقـعــي
نـم برـسشي نـم>
ءاــــــا اذـــــــــه
دح ىلع <ضشطعي
حـــيـــسسا لوـــق
:4 وـي) ضصــّلا

ءاقللا نكل .(31
ــــب لّوـــــــــ

ةأاراو حـيــسسا
إا ةــيرــماـــسسلا
ةأارـمـــلـل ءاــــقــل
،ةـــــئــــطاـــا

.ّيا هـلإلا عــم ،عــمــجأا اــعــلــلو
ءاا بلـطـت ةـئـماـظـلا ةــيــناــسسنإلا
يا هلإلاو ،يوترت اهاسسع يتقولا

ا اـهـحـنا ءااو ييذـلا يـي
 .دبألا إا اهسشطع يوري

،هسســـفن حـــيسسا نـلـعـُي ،اـنـه
رــئــبــلا وــــه هــنأا ،وألا ةرــمــلــلو
ل يتلاو ةيرسشبلل ةاطعا ةديدا
يا ءااــب ضضيــفــت لـــب بسضنـــت
اذـــهو .ةــــيدبألا ةاـــيـــا بهاوـــلا
وه اإا ضضرألا ىلع يذلا عوبنيلا

 ا ةسسينكا حيسســـهؤوامو ،ةسسّدق
،رفغت يتلا هللا ةمعنو ةوق وـه ّيا

لك ضسدقتو ،نُتو ،رّهطتو ،يفسشتو
 .هيلإا ئجتلي نم

ةللد اذــــه ّيلـــيإلا عطـقـمـلـل
ةـسسيـنـك ةـقـطـنا نـلــعــي هــّنأل ىك
حورلا لولح موي ضضرألا ىلع حيسسا
راــهـطألا ذــيــمــتــلا ىــلـــع ضسدقـــلا

.ةرسصنعـلا  ديدا دهـعـلا ضسيـسسأاـتو
ةيرماـسسلا ةأارـمـلـل كلذ دـّكؤوـي حـيـسسا
يتأات ،ةأارما اي ينيقّدسص> :اهل هلوقب
اذه ىلع ل بآل نودجسست ل ةعاسس
 .(12 :4 وي) <ميلسشروأا  لو لبا

اذاـــــــ
انتسسينـك مـيـقـت
ةأارا راـــكذـــت
ةـــــيرــماــسســلا
هــّنأل ؟موـــيـــلا
ام لوألا دحألا
فاـسصتــنا دعــب
ديعلا يأا ،ديعلا
 فـقـي يذـلا
ب اـم طـسسوـلا
ةــــــــماــيــقـــلا

 .ةرسصنعلاو
 ا ةمايققئاقح نلعتسسُت ضصّل

هلإا وه حيسسا ّنأا :ةميظعلا ةسسينكلا
سص هـّنأاو ،اـًعـم ناــسسنإاو نـم ماـقو بـِلـُ
قـئاـقا هذـه ىـقـبــت اــمــّنإاو .توا

إا ةدّر ح مهفن،  ةرسصنعلا،
 اهثأاـت ىدمو اـيـكـلا اـهاـنـعـم
حورلا لوـلـح عـم .ةـيـموـيـلا اـنـتاـيـح

انيف ًةّيح قئاقا هذه حبسصت ضسدقلا
ضسودقلا هاـبأاو حـيـسسا دبـعـنـف ،نـحـن
اــنـــل أارــقــت ،اذــل .<ّقاو حورـــلاـــب>
اهّنأا> ليإلا تاملك مويـلا ةـسسيـنـكـلا
نودجاسسلا اهـيـف دجـسسي ةـعاـسس يـتأاـت
وي) <قاو حورلاب بآل نويقيقا

4: 32).

91/5102ددعلا
رايأا01 دحألا

ةيرماسسلا دحأا

 رويغلا ناعمسس لوسسرلا راكذت

عبارلا نحللا

عباسسلا رَحَسسلا ليإا



نحـن اـهـيـف ضشيـعـن يـتـلا ةـبـعـسصلا
.يحيسسا

<يا ءاا> هللا نم انبلط املك
ةمعنب انتاـيـح تأـتـما اـمـلـك ،اذـه
حرفلاو ةبا ًةرسشان ضسدقلا حورلا
اذــل .اـنـفرـعـيو اـنـيـقـتـلـي نـم لـكـل
،اًسضيأا نحن ،مويلا ةسسينكلا انوعدت
وــعدن نأا إا ،ةــيرــماــسسلا ةأاراــك
إا مــهــبــلو نــيرــخآلا ضساــنـــلا
نأا ىلع ،اهلثم دهسشن نأاو ،ةسسينكلا
هدنـع نأاو يا هـلإلا وــه حــيــسسا

ةمحرلاو ةيدبألا ةايا ءام هدحو
.ىمظعلا

سسونامرج سسيدقلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ينيطنطسسقلا ــــــــــــــــــــــــــــــــ

21 يـــــف ةسسدقا ةسسينكلا ديعُت
،ماـظـعـلا ةـسسيـنـكـلا ءاـبآا دحأل راــيأا
كرــيرــطــب ضسوــناــمرـــج ضسيدقـــلا
يذــلا ،(٠37-517) ةينيطنطـسسقـلا

ناـإلا نــع ًابــك ًاــعــفادم ناـــك
ــتعيـبـط دوـجوـب لـئاـقـلا وـقـلا
دسض حـــيـسسا  ةـيرــسشبو ةــيــهــلإا
ةعيبط حيسسا  نأا اومّلع نيذلا
اوركـنأا نـيذـلا دسضو ةدحاو (ةـيـهـلإا)
ىــناــع دقو  .تاـــنوـــقـــيألا مارـــكإا
هكـسس ببـسسب يـفـنـلاو داـهـطـسضإلا
تاـطوـغـسض مـغر وـقــلا ناإلاــب
ةــيــندا تاــطــلــسسلاو روــطامإلا

.ةيركسسعلاو
 ضسوـناـمرـج ضسيدقـلا دلُو

نرقلا تاينيعبرأا  ةينيطنـطـسسقـلا
ناك .ةينغو ةليبـن ةـلـئاـعـل عـباـسسلا

،ضسويلقه روطامإل ًابيسسن هدلاو
لإا ،ةلودلا  ًاعيفر ًابسصنم لغسشو
روطاملا لايتغاب ًاقحل مهتا هنا

دي ىـلـع هـمادعإا مــتــف طــنــطــسسق
.ضسماا طــنــطــسسق روـــطاملا
دحأا ضسونامرج ضسيدقلا دسصق اهدعب
ىلع فكع ثيح ةينيطنطسسقلا رايدأا

ِعيمج ىلع ٌةميظع ٌةعا
 كلذ عقو دقو .ةنوكسسا
متحف *رسصيق ضسويدولكمايأا
سسحب ُذـيـمـتـلا سسيتي ام ِبَ ُر
اولِسسرُي نأا مهنم ٍدحاو لكل

نِكاسسلا ِةوخإلا إا ًةمدِخ
 كلذ اولعـفـف *مـيـلـسشروأا

ىـلـع خوـيـسشلا إا اوـثـعــبو
 .لواسشو ابانرب يديأا

ليإلا ــــــــــــــــ
(24-5 :4 انحوي)
 ُعوسسي ىتأا نامزلا كلذ

ُلاقُي ِةرِماسسلا نم ٍةنيدم إا
سضلا ِبرقـب ُراـخوـسس اـهـل ِةَعْيَ
َفُسسويل ُبوقعي اهاطعا يتلا
ُع كاــنــه ناــكو *هــِنـــبا
َبِعت دق ُعوسسي ناكو .بوقعي
علا ىلع ضسلجف.سسا نم
*ةسسداسسلا ِةعاسسلاُوحنناكو
ِةَرِماـسسلا نـم ٌةأارـما ِتَءاـجـف
ُعوسسي اهل لاقف .ًءام َيقتسستِل
نإاــف *َبَرــسشأل يــنــيـــطـــعأا
إا اوسضم دق اوناك ُهَذيمت
*ًاماعط اوـعاـتـبـيـل ةـنـيدا

ُةيرـِماـسسلا ُةأارا ُهـل ْتـَلاـقـف
يّنم َبَرـسشت نأا ُبلـطـت فـيـك
ٌةأارــما اــنأاو يدوـــهـــي َتنأاو
َنوطِلاخي ل ُدوهيلاو ٌةيرماسس
ُعوـسسي باـجأا *ـّيرــماــسسلا

ِهللا َةيطع ِتْفَرع ول اهل لاقو
ينيطْعأا ِكل لاق يذلا نمو
هـنـم ِتنأا ِتـْبــَلــَطــَل بَرــسشأل
ُهل تلاق *ايح ًءام ِكاطعأاف
كعم ضسيل هنإا ُدّيسس اي ُةأارا

.ةقيمع ُرئبلاو هب يقتسست ام
*يا ُءاا كل نــيأا نـــِمـــف
انيـبأا نـم ُمـَظـعأا تنأا َكـلـعـلأا
َرئبلا اناـطـعأا يذـلا َبوـقـعـي
ُهوـنـبو وــه َبرــسش اــهــنــمو
ُعوـسسي باـجأا *ُهــُتــيــسشاــمو
نم ُبرسشي نَم لك اهل لاقو
امأاو .ًاسضيأا ضشَطعي ِءاا اذه
انأا يذلا ِءاا نم ُبرسشي نَم
إا َضشَطعـي نـلـف هـل ِهـيـطـعُأا

ةرــم انوعدت حـيـسسا ةـسسيـنـك
إا ،ّيا ءاا عوــبــنــي إا ةديدج

ييحُي نأا هدحو ردقي يذلا ،حيسسا
نأا إا انوعدت .انداـسسجأاو اـنـسسوـفـن
ةقئافلا رئبلا هذه قامعأا مويلا رظنن
لك  نّكمتي ىتح ضسايقو كاردإا لك
َءاـم اـهـنــم يـقـتــسسي نأا اــّنــم دحاو
ةجاحو هـتـجاـح قـفاوـي ا ةاـيا

هعمتــ. 
نأا يه مويلا انـتـيـناـسسنإا ةـمزأا

إا ضشطعـي نـئاـك هـعـبـطـب ناـسسنإلا
إا هيف ليسصألا قوسشلا نكلو .هللا
هبج ةيهلإلا ةمعنلا نم ءاوترلا
عـّيـسضيـف ،دوـسست اـمـنـيـح ةـئـيــطا
،هدوجو ةياغ ىسسنيو هفده ناسسنإلا
نـع ديـحـي .هــلــل ًاــنــبا سصي نأا يأا

اذـــه .هـــقـــلاــــخــــب دالا ةسسم
أادبم نع ناسسنإل يحورلا لاسصفنلا
ناسسنإلا ةقع ىلع ضسكعني ةايا

دوعت ل ،تدجُو نإا يــتلا ،هّبر عم
نم يـجراـخ نوـل ىـلـع ّلإا رـسصتـقـت
ل يتلا ةميقعـلا تاداـبـعـلاو نـّيدتـلا

ةاـيـح  اـهـل ةـّيـقـيـقـح لـيـعاـفـم
سصت .هعمت وأا يرسشبلا ضصخسشلا
هبحاسص أامظ يوري ل ايلكسش اًنّيدت
ءاورإاو هـبـيرـق ةــمد هــلــّهؤوــي لو
.هسشطع

دنع لسصح ام قمع  انلّمأات نإا
عوبني ّنأا  ةباه ىرن ،بوقعي رئب
حـيــسسا ةــسسيــنــك يأا ،اذــه ةاــيا
نمؤوا يقسست تحرب ام ،ةديا

نكل .اـنـــماـّيأا  مـهـتاـيـح يورـتو
<يا ءاا> بلطي نأا ،اّنم لك ىلع
اــنــسسفــنأا د ل ىــتـــح موـــي لـــك

مور هـــلـــلا روــــسضح نــــم 
ةيرماسسلا ةأارا نأا اـمـكو .اـنـتاـيـح

حـيــسسا ىــلــع فّرــعــتــت نأا تدارأا
ل يكل ءاا اذـه يـنـِطـعأا> هـتـلأاـسسف
اًسضيأا نحن اذكه ،(51 :4 وي) <ضشطعأا

موي لك هللا نم بلطن نأا نووعدم
ىــتــح ،<ّيا هءاــم> اــنــحــن نأا
تاقوألا هذه لخ انتّبثيو انظفحي



 ُهل ِهيطعُأا يذلا ُءاا ِلب *دبألا
ُعُبني ٍءام َعوـبـنـي ِهـيـف ُسصي
ُهـل تلاـقـف *ةـيدبأا ٍةاـيـح إا
اذـه يـنـِطـعأا ُدـّيــسس اــي ُةأارا
َءيجأا لو َضشَطعأا ل يكل َءاا
اهل لاقف *يقتسسأل انهه إا
ِكَلـُجَر يـعْداو يـبـهذا ُعوـسسي
ِتباـجأا *اـنـهـه إا يـّمـلــهو
. َلجر ل ُهنإا ْتلاقو ُةأارا

سسحأا دق ُعوـسسي اـهـل َلاـقـف ِتْنَ
ُهنإاف * َلُجَر ل ُهنإا ِكِلوقب
يذلاو ٍلاجِر ُةسسمخ كل ناك
اذـه .ِكـَلـُجر ضسيــل َنآلا ِكعــم
سصلاــب ِهــِتــلــق هـل تلاـق *قدـ
*يبن كنأا ىرأا ُدّيسس اي ُةأارا
.ِلبا اذه  اودجسس انؤوابآا

يذلا َناكا نإا نولوقت متنأاو
 وه ِهيف َدَجسسُي نأا يغبني
اــي ُعوسسي اهل لاق *ميلسشروأا
يـتأاـت اـهـنإا يـنـيـقدسص ُةأارـما
 لو ِلبا اذه  ل ٌةعاسس
اـهـيــف نودجــسست َمــيــلــسشروأا
ل ا نودـُجـسست مـتـنأا *بآـل
ا ُدـُجـسسن نـحـنو نوـمـَلـعــت
َنـِم وـه َضصا نأل .مـَلـعــن
يهو ٌةعاسسيتأاتنكلو*دوهيلا
نودجاـسسلا ذإا ٌةَرــِسضاــح َنآلا
بآـل نودـُجـسسي نوـيـقـيـقا
امنإا َبآلا نأل  .قاو ِحورلاب
َلـثـم هـل نـيدجاـسسلا ُبـُلــطــي
نـيذــلاو .ٌحور ُهــلــلا *ِءلؤوــه
قاو ِحورلابف هل نودُجسسي
هل تلاق *اودُجسسي نأا يغبني
يذلا ايِسسَم نأا ُتمِلع دق ُةأارا
ىتمف .يتاي ُحيسسا هل ُلاقُي

لكب اـنُرـِبـْخـُي وـهـف كاذ ءاـج
اـنأا ُعوـسسي اـهـل لاـقـف *ٍءيـسش
كلذ دنعو *وه   كَعم ُمّلكتا

ُهنأا اوبجعـتـف ُهُذـيـمـت َءاـج
ْلقي  ْنكلو .ٍةأارما عم ُملكتي
اذا وأا ُبلـــطـــت اذاــــم ٌدحأا
ُةأارا ِتكَف *اهعم ُملكتت

ِةـنــيدا إا ْتسضمو اهَترـج
اورُظنا اوَلاعت*ِضسانلل ْتلاقو

ءاج تانوقيألا يبرا ةقـطارـهـلـل
ماـع رـمأا يذـلا وـيـل روـطامإلا نـم
.اهميطو تانوقيألا لازنإاب527
هسضراعو ضسونامرج ضسيدقلا ههجاو
مارـكإا ًاديؤوـــم ،ةوـــقــــبو ًاــــنــــلــــع
دقع روطامإلا نأا لإا .تانوــقيألا

ًايلاوم ًايقوطره ًاعم٠37 ماـع
هافنو ضسونامرج ضسيدقلا دّرج ،هل
ماع برلاب دقر ثيح رايدألا دحأا إا

ماـــع رـخآا عـم دقــُع اــمــك .337
عما نا لإا ،ضسيدقلا مرح457
داــــعأا (587) عــباــسسلا وــكــسسا
ضسوـناـمرـج ضسيدقـلا إا راـبــتــعإلا

سسيدقلا ةحئل إا همسسا فاسضأاو
 ةسسينكلا.

ديدعلا ضسونامرج ضسيدقلا كرت
ضسادقلل حرسش اهرهسشأا ،تافلؤوملا نم
تاـقـطرـهـلا نـع فـلؤوــمو ،يــهــلإلا

،ةـتـسسلا ةـيـنوـكـسسمـلا عــماــجــمــلاو
تمت تانوقيألا ماركإا لوح ةلاسسرو
ينوـكـسسمـلا عـمـجـمـلا يـف اـهـتءارـق
داــيـــعأا يـــف تاـــظـــعو ،عـــباـــسسلا
لكيهلا ىلإا ةديسسلا لوخدو ةراـــسشبلا

نم ديدعلا ىلإا ةفاسضإا ،ةديسسلا داقرو
هـل بسسنـيو .لـيـتارـتـلاو حـيـباـسستــلا
ضسلجي ل يذلا حيدملا ةمدخ لاخدإا

بتكلا ىلإا ريبكلا موسصلا لخ هيف
.ةيجروتيللا

هعسضو يذلا حرسشلا يقب دقل
يف ينيطنطسسقلا ضسونامرج ضسيدقلا
بسسحب) يهلإلا ضسادقلل نماثلا نرقلا
يف (مفـلا يـبـهذـلا اـنـحوـي ضسيدقـلا

حرسشلا وه <ةسسينكلا خيرات> هباتك
ةسسيـنــكـلا هـتدمـتـعا يذـلا يـمـسسرـلا
ىـكاـح هـحرـسش نا كلذ .نورـق ةدعـل
يف تناك يتلا ةيتوهلا فورظلا
.(هعأا اهانركذ يـتـلا) ةرـتـفـلا كلـت
يـتـلا تاـحورـسشلا  تناـك نا دعــبــف
ضسماـخـلاو عـبارــلا نرــقــلــل دوــعــت
دعُبلا ىلع زيكرتلل ليمت ضسداسسلاو
،ايجروتيلل يورـخألا - يـتوـكـلـمـلا

ًاـقـحلو ،ضسدقا باـتــكــلا ةــسسارد
ضسوـــــلــــــكإا دادع نــــــم راــــــسص
اـيأا ةـيـهـلإلا ةــمــكا ةــيــئاردتاــك
.كانه ايفوسص

ةايح ً عاف ضسيدقلا ناك
 مهم رود هل ناك دقو ،ةسسينكلا
(186) ضسداـسسلا وـكـسسا عـما
ةيلـــيثوـنوا ةـقـطرـهـلا نادأا يذـلا
.(حــيــسسا  ةدحاوـــلا ةدارإلا يأا)

ىـلـع ًاـفـقـسسأا اـنـسسيدق راـسص ًاـقـحل
تاــيــسشرــبأا ىدحإا) ضسوــكـــيزـــيـــك
يـمـط هـجاوو (ةـيـنـيـطـنـطـسسقـلا
ناإلا نــع عــفادو تاـــنوـــقـــيألا
ًاكريرطب بختنا517 ماع .وقلا

ام لوأا ناكف ،ةينيـطـنـطـسسقـلا ىـلـع
دكأا يل عم إا اعد نأا هب ماق
عــما ءاـــبآا ناإا ىـــلـــع هـــيـــف
اولاق نيذلا (154) عبارلا وكسسا
ةـيـهـلإا ،تـعـيـبـط حــيــسسا  نا

نم تدحتـمو تـلـماـك ،ةـيرـسشبو
ت عسضوو ،ضشّوسشت وأا جازتما نود
ةدحاولا ةدارإلاب لئاقلا لك مرا

 اتدارإا حـيـسسمـلـل نأل ،حـيــسس
ةيهلإا ناتعيبط هل امك ةيرسشبو ةيهلإا

.ةيرسشبو
روطامإلا مكا ملتسسا617 ماع

امف .تانوقيأل براا ثلاثلا ويل
ب تاعازنلا وأا تقلطنا نا تثبل
يــبرا ةــقـــطارـــهـــلاو ضسيدقـــلا
يرسصانم نم موعدا تانوقيألا
ةدحاولا ةدارإلاو ةدحاولا ةعـيـبـطـلا

 انيذلا حيسس  مسسر ًادبأا اوذّبحُي
،ناـسسنإاــك ةــنوــقــيألا  حــيــسسا

ضضعـــب نـــم ًاــــسضيأا موــــعداو
لك نأاب نولوـقـي نـيذـلا ةـقـطارـهـلا

لك اوسضفر اتلابو ،ةريرسش ةدام
ًاـسضيأا ىــسسنــن لو .ةــيداــم ةروــسص

اوـسضفر نـيذـلا مــسسإلا عــم لادا
،تاــموــسسرــلاو روــسصلا عاوــنأا لــك
هـلـلا نأاــــب نوـنـــــمؤوــي ل نــيذــلاو

ـــكألا مــــعدلا .ًاــــناــــسسنإا راـــــسص



وـــــه ًــثــم يــهــلإلا ضسادقـــلا ناو
ناو ةيوامسسلا ايـجروـتـيـلـل ديـسسجـت
يـــــه يــــــهـــلإلا ضسادقـلا ةدئاــــــم
مويلا يف توكـلـمـلا ةدئاـمـل ةروـسص

عم  يخيراتلا دعُبلا لخد ،ريخألا
لاـمـهإا نود ،ضسوـناـمرــج ضسيدقــلا
تاــــحورــسشلا ىــــلإا ،يـتوــكـــلــمــلا
ضسادقلا ةدئام تراسصو ةيـجروتيللا

ريخألا ءاـــسشعلا ةدئامل ةروسص يه
ةسسيـــنكلا اـمأا .نوـيـهـسص ةـيـلـع يـف
ىلع ءاـمـسس يـه ،هـلـلا لـكـيـه يـهـف
ربــــقلاو بيلسصلا لّثمت اهنإا .ضضرألا

نم ًاردق عفرأا يهف كلذل ةمايقلاو
ىسسوم اهبسصن يتلا ةداهسشلا ةميخ
يه ةسسدقملا ةدئامـلاو .ةـيرـبـلا يـف

دسسج عـسضو ثيـح رــبــقــلــل ةروــسص
زـبـخـلا عـسضوـي اـهـيـلـعو حـيــسسمــلا
ماـقــت كاــنــهو قــحــلا يواــمـــسسلا
.ةـيوـمدلا رـيـغ ةـيرـسسلا ةــحــيــبذــلا
اهيلع هـمدو هدسسج بّرـقـي حـيـسسمـلا

ءاذغو نينـمؤوـمـلا لـجأا نـم ةـحـيـبذ
 .ةيدبألا ةايحلل

نمكت ضسونامرج ضسيدقلا ةمظع
نيدعُبلا دحاو حرسش يف عمج هنا يف
نأا دارأا هنأل ،يخيراتلاو يتوكلملا
كلذ لكو دسسجت هلإلا نا ىلع دّدسشي
ةعيبطلاب اولاق نيذلا ةهجاوم يف
يـــمّرـــكــــم اوــبراـــحو ةدـــحاوـــلا
دسسجت هللا نا مهل دكؤويل ،تانوقيألا

.ًماك ًاناسسنإا راسصو
حيسسملا ربق لّثـمـي حـبذـمـلا>

هتاذ حيسسملا بّرقي هـيـلـع ،ضسدقـمـلا
هـيـلـعو ،ًاـيـحـسصف ًـمـح بآلا هــلــل
،ناسسنإلا نبا ،انتنهك ضسيئر ضسلجي
ةـيوـمد رـيـغ ةـحـيـبذ هـتاذ ًاـبّرـقــم
لـعـفـلاـب وـه حـبذـمـلاو ...اــنــلــجأل
ممتي هيلع ،يلقعلا يوامسسلا انحبذم
ةكئمب نيلثمتم مهتـمدخ ةـنـهـكـلا

.<برلا

.ُتلعف ام لك  لاق ًاناسسنإا
*حيــسسا وــــهاذهلعلأا

اولبقأاو ِةنيدا نم اوجرخف
كــــلذ ِءاــنــثأا و *هوــحـــن
اـي َلـئاـق هُذـيـمـت ُهـلأاــسس
 نإا مهل لاقف *ْلُك ُمّلعم
هنوفرعت متسسل َلُكآل ًاماـــعط
اميف ُذيـمـتـلا لاـقـف *مـتـنا
ا ُهَءاج ًادحأا لَعـلأا مـهـَنـيـب
نإا ُعوسسي مهـل لاـقـف *ُلـُكأاـي

َةـئـيـسشم َلـَمـعأا نأا يـماــعــط
*ُهَلمـع َمُأاو يـنـلـسسرأا يذـلا
ُنوكي هنإا متنأا نولوقت مُتسسلأا
يــتأاــي مـــث ٍرـــهـــسشأا ُةـعـــبرأا
مكل ُلوـقأا اـنأا اـهو .ُداـسصا
إا اورظناو مكَنويـع اوـعـفرا
سضيـبا دق اـهــنإا عرازـــــا ْتـ
ُذُخأاي ُدسصحي يذلاو*داسصَحلل
ٍةاـي ًارـمـث ُعـَمـْجــَيو ًةرــْجُأا
ُعرازـلا حرــفــي يــكــل ةــيدبأا

اذـه يـفـف *ًاــعــم ُدــِسصااو
ُعَرزي ًادحاو نإا ُلوقلا ُقُدْسصَي
مكتلسسرأا يّنإا *ُدـِسصحـي َرـخآاو
متنأا اوبَعتت  ام اودِسصحتل
اوـبـعـت نـيرــخآا نإاــف .هــيـــف
*مهِبعت ىلـع مـتـلـخد مـتـنأاو
ِةـنـيدا َكلـت نـم ِهـب َنـَمآاــف
نم يرـماـسسلا نـم نوثـك
يـــتــــلا ِةأارا ِمــــك ِلــــجأا

لاـــــق دق ْنأا ُدَهسشـــت تناـــــك
 لك و *ُتلـعف امىتأا ا

ناُهولأاسس نويرـماـسسلا ِهـيـلإا
كانـــه َثكمــف .مــهدنع ميقُي
َكأا ٌعمـــج َنـمآاـف *ِنـْيـَمْوـَي
ِلــجأا نــم ادج َكــِئـــلوأا نـــم
 نوـــلوقي اوناـــكو  *ِهــــمك
ِكِمك ِلجأا نم انسسل ِةأارملل
دق ُنـحــن اــنأل .َنآلا ُنــمؤوــن
وـه اذـه نأا ُمـَلـعـنو اـنـعـِمـسس
ُضصـّل ُحـيـسسا ةـقـيـقاـب
 .اعلا

سسارعألا لوح ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ديـــع دعـــب أادبـــي ،ةداـعـلاــك

،<ضسارعألا مسسوم> ىّمسسُي ام حسصفلا
عيــــبرلا نوـــك ضسارعألا اوتت ذإا

عــــنـــــم ةف تسضقـــــناو لـــــح دق
ينيعبرألا موسصلا لخ ليلاــــــكألا
.ضسّدقا

اهءانبأا رّكذت نأا نم ةسسينكلل ّدب ل
نـم يـتـلا ئداـبا ضضعـبـب ًاــمــئاد
قّلعتـي اـم  اـهـب لـمـعـلا لـّسضفا
.ةيحيسسا ضسارعألاب

يه انيلإا ةبسسنلاب ةسسينكلا ّنإا
،اــــنـتوـخإا نـمؤوا بعـسشلاو ،اــنــّمأا

لاـفــتـحإلا نـم لـمـجأا كاـنـه لـهـف
ضسرــــعـلا لـثـم بـكو ّمـهـم موــيــب
ةغـسص ةـسسيــنــك ضسسسأاــتــت ثيــح)

ىلع ضسيلو ةسسينكلا لخاد (ةديدج
ةماعلا قــــئادا وأا رحبلا ئــطاسش
!؟(ةمــخف تناك امهــم) قدانفلا وأا
ب نوــكـــن ةـــسسيـــنـــكـــلا يــــف ذإا
نمو انتوخإا طسسو و انّمأا ناسضحأا
لخاد ةسصلا نوكت نأا يهيدـــــبلا
ءيـــسش ل هّنأل كأا ةزّكرم ةسسينكلا
لو ،جاومألا توسص ل) اهنع يهلي
ةسسبـلأاـب اـنـلوـح نوسسي ضصاـخـسشأا
تارــــثؤوا نــــم كلذو رــــحــــبـــــلا
ناسسرعلا نم دحأا ّنظي ل .(ةيجراا
اهنكل ،مهحرف ّدسض يه ةسسينكلا نأا
:ةراـبـع اوـمـهـفــي نأا مــهــنــم ديرــت
لوـقأاو ح ّلـك برـلا  اوـحرــفإا>
حرفلا ّنأل ،( 4: 4) <اوحرفا ًاسضيأا
حرف يأا نم ثكب لمجأا وه يهلإلا
.لئاز يسضرأا

ةرسشنلا ىلع ع-طإلا نا-ك-ملا-ب
:تننإلا ةحفسص ىلع اًيعوبسسأا
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