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2: 1-4)
انتبثُي يذلأ نإأ ُةوخإأ اي

دقو ِحــيــسسأ  مــكـــعـــم
يذـلأ *هـلـلأ وــه اــنــَحــسسم
َنوبرُع ىطعأأو ًاسضيأأ انمَتَخ

يـّنإأو *اـنـِبوـلــق  ِحورــلأ
يّنأأ يسسفن ىلع َهللأ ُدِهسشَتسسأأ

مكيلع يقافسشإ  ًاسضيأأ ِتآأ
ُدوسسن انأ  ،سسُثنروك إأ

ُنأوعأأ ُنحن لب مكِناإأ ىلع
ىلع نوتِباث مكنأ مكرورُسس
أذـهـب ُتمزــَج دقو *ناإأ

 نأأ يسسفن  ًاسضيأأ مكَيِتآأ
 مــــغ* ُتنــــك نإأ يــــّنأ

ُغ رُسسَي يذلأ نَمف مكمغأأ
امنإأو *مـغـلأ هـل ُبـبـسسُأأ نـَم
ئل هِنيعب أذه مكيلإأ ُتبتك
ن مَغ يمودق دنع ينَلاني
*مهب َحرفأأ نأأ يغبني ناك
نأأ مكعيـمـجـب ٌقـِثأوـل يـّنإأو
*مكِعيمـج ُحَرـف وـه يـحرـف
ِبْرَكو ٍةبآاك ِةدِسش نم يّنإاف
ٍعوـمدب مـكـيـلإأ ُتبـتـك ٍبلــق
أوفِرعتل لب أومتغتل  ٍةثك
ِةـــبأ نـــم يدنــــع اــــم
.مكل ِكأاب

  ناسسيّدقلا
ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ةنحو ميكاوي

 يأأ ،لوليأأ رهسش نم عسساتلأ 
دـي اـنديـيـعـت يـلـي يذـلأ موـيــلأ
دّيـعـُن ،هـلإأ ةدلأو ةـسسأدقـلأ ةـيـّلـكـلأ
.ةّنحو ميكأوي ـَقـيّدسصلأ اـهـيَدلأوـل
ديـلـقـتــلأ بسسحــب هــّنأأ اــنــه رــّكَذــُن
يـــجروــتــيــلـــلأ
اــنـــتسســيــنــكــل
اـمـّلـك ،ةــسسّدقأ

نم ثد اندّيع
هــــلـــلأ ثأدــــحأأ
دّيَعـُن ةـيـسصأ

 اتلأ موـيـلأ
ًامداخ ناك ن
.ثدحلل ًأرـسشاـبـم
ديـع ةأدغ ًــثــم
دـّيـَعـُن ةراــسشبــلأ
ةكئأ سسيـئرـل

نأدمعأ انحوي سسيّدقللو ،ليئأج
مويلأ و ...يهلإأ روهظلأ ديع ةأدغ
ةسسأدقلأ ةيّلكـلأ دـيـم ديـعـل اـتـلأ
نيذللأ نيّرابلأ نيذَهل دّيَعُن ءأرذعلأ

اهاناسصو لـيوـط مـقـُع دعـب اـهأدـَلَو
دعب اميف تحبسصأأ ىتح هلل ةروذنم
سسجـتـل راـتـخُأ اـسشأ نبأ ةملكلأ دـّ
.هللأ

يَدلأو َسسيّدقلأ نع هفرعن ام
لــبأ نــعو ،ةــسسأدقــلأ ةــيــّلـــكـــلأ
اـم  اـمـهرودو اـهـب يـبـئاـجـعــلأ
نم باتك هرَدسصـَم ،هـيـلـع تحـبـسصأأ
وـه يـحـيــسسأ بدأأ تاــيأدب وأأ
ليإأ> يوري .<رم ديم ليإأ>
اناك ةّنحو ميكأوي ّنأأ <رم ديم

بيـع ـبو ،هـلـلأ ماـمأأ ـَعِرَو نـيّراـب
ةمسسق ىلع ابأأد امهّّنأأو ،سسانلأ مامأأ
مسسقو ،لكيهلل هنابهي مسسق إأ امهقزر
،جاتو لئاسس لك ةناعإأو تاقدسصلل
ًاعم اسشاع .هب ناسشاتـعـي ىـّقـبـتـي اـمو
دوأاب اقزرُي نأأ نود نم ةليوط ةفل
امهيلع معنُي نأأ هللأ ءاسش أذإأ هنأأ أرذنف
.برلأ ةمد هـناـسسّرـَكـُي فوـسسف ،دلوـب
يقاب عم ميكأوي دعسص ذإأو ،موي تأذ

إأ هـــــــتسشع
مّدقيـل لـكـيـهـلأ
ديـع  هروذــن
هرهتنأ ،ديدجتلأ
ةنـهـكـلأ سسيـئر
امدنـع ءأردزاـب
:ًــــئاــــــق ،هآأر
نم ؤورجي فيك
دوأأ هــل سسيـــل
يـــــــتأاـــــــي نأأ
مامأأ ةمدقتـلاـب
هـل نـمـك برــلأ

بسسحب وه ميكأوي نأأ ىنع  ؟ةيرذ
اتلاب هل ّقحي و ،نوعلم ةعيرسشلأ
رثإأ .هلكيـه  تامدقت هلل مّدقي نأأ

جراـخ ةـيلأ إأ مـيـكأوـي لــحر أذــه
.ةسصلأو موـسصلأ  مـيـقـيـل ةـنـيدأ
لاأ هذه ىلع وهو ًاموي عبرأأ دعب

هتجوز نأأ هأابنأأو برلأ كم هل رهظ
ىـمـسست ةـنـبأ دلـتو لـب فوـسس ةـنــح
يــــــف ىـبت فوــسس ةــنــبأو ،رــم
نبأ دلت فوسس اهرودب يهو ،لكيهلأ
ةبيرغ لاــــحب ،ءأرذع دــــعب يهو هللأ

 سسفـتإأ ةدوـــــعــــلاـــــب هرــمأأو ،رـــــ
ًاسضيأأ ةّن كأ رهظ كلذك .هتجوز
ينظت و ،اخت ً: <ئاق اهَرّسشَبو
يذلأ كأ وه انأأ .ًامهو هنيرت ام

63/5102 ددعلا

لوليأا6 دحألا

 سسيئر ةبوجعأا راكذت

ليئاخيم ةكئا

سسماا نحللا

ثلاثلا رَحَسسلا ليإا



وـل نـيذــلــلأ ،توأو أاــك ،رــسش
دز .اناك ا هللأ بسضغو ةئيطأ

تسسيل ن ةيعامتجإأ ةناهأ هيلع
:ًئاق ميهأربإأ وكسشي امك ،ةيرذ هل
نإأ ،يمداخ ّيّنبتب هديفأأ يذلأ ام>
كت) ،<ءانبأأ نود نم فرسصنأأ تنك
ًاسضيأأ نيوكتلأ رفسس و .(٣-2 :٥1
:٠٣) نطبلأ ةرمث عن هدحو هللأ ّنأأ

رقاعلأ نسضح حتفي هدحو وهو ،(2
هبعسشلددجيهللأ نأأ ديَب .(22 :٠٣)
،ةديدع تأرـــم لوأأ هدعو راـــتأ

> .ًانيمأأ هلل بعسشلأ أذه يقب ااط
،كسضرأأ  رقاع و ةطقسسم نوكت
،(٦2 :٣2 رخ) <كمايأأ ددع لمكأأو
<وميقعنوكيوكيفرقاع
.(٧:41ثت)<كمئاهب

مهف ءاسسأأ بعسشلأ نإأ هعأأ انلق
نأأ كلذ ،هدسصاــقــمو هــلــلأ عــئأرــسش
ةبوسصخ يه هللأ ّمهت يتلأ ةبوسصأ
.ناإأ  ةــبوــسصأ يأأ ،حورـــلأ
بعـسشلأ هـلـلأ مـّلـك ،أذـه لـجأ هـّلـعـل
توسصب ،لباب إأ مهيبسس دعب بئاتلأ
برلأ لاق أذكه> :لاق ذإأ ءايعسشإأ هّّيبن
سسمـتـي نـيذــلأ ...ناــيــسصخــلــل نوـكـّ
...يـتـيـب  مـهـيـطـعأأ إأ ،يدهـعــب
نـبـلأ نـم ًأخ ًاـمـسسأو ًاـعــسضوــم
:٦٥) <عطقني  ًايدبأأ ًامسسإأ ،تانبلأو
 يذــلأ يدبأأ مــسسأ أذـــه .(٥-٣
،ةملكلأ هللأ نبأ مسسأ إأ وه ام عطقني
هللأ بعسش تاب هب يذلأ ديدأ مسسأ
.ىمسسي

ةيسسنكلا حيباسستلا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعلأ هقلخ نم هللأ فده نمكي

 هكراسشت نأأ ةلقاعـلأ تاـنـئاـكـلأو
ــخ نــم هدـيـل هــحــيــبــسست لً

قأوـجأأ هـب موـقـت اـم أذــه .ًأراــهــنو
ذإأ ،دبأأ إأو تقلُخ نأأ ذنم ةكئأ
ًةـطـي مــيــفأسسلأ تأوــبر فــقــت
ًةفتاه هللأ ًةحّبسسم يهلإأ سشرعلاب
سسودق سسودق> :مأودلأ ىلع ًةلئاقو
ءلــــــم هد ،دوــــــنأ بر سسودق

ليإلا ــــــــــــــــ
(41-1 :22 ىتم)

ُهبسشُي .لَثَأ أذه برلأ لاق
ًاناسسنإأ ِتأوـمـسسلأ ُتوـكـلـم
*هنبإ ًاسسرُع َعـنـسص ًاـكـِلـَم
أوـعْدـَيـل ُهَديــبــع َلــسسرأاــف
ملف ِسسرعلأ إأ نيوعْدَأ
َلسسرأاـف *أوـتأاـي نأأ أوديرـي
لاقو نيرـخآأ ًأديـبـع ًاـسضيأأ

أذوـه َنـيّوـعْدـَمـلـل أوــلوــق
أث .ُهــُتدَدعأأ دق يــئأدغ
لكو تحبُذ دق يتانمَسسُمو
إأ أومـلـهـف *ٌأاـيـهـُم ٍءيـسش
أونَواهت مهنـكـلو *ِسسرـعـلأ

سضعـب بهذـف هِلقح إأ مـهـُ
سضعــبو *هــترا إأ مــهــُ
ِهديبع ىلعأوسضَبَقنوقابلأو
املف *مهولتقو مهومَتسشو
َلسسرأأو َبـِسضغ ُكلأ َعـمـسس

َةلَتَقلأ كئلوأأ َكلهأاف ُهَدونج
ٍذئنيح *مهـَتـنـيدم َقَرـحأأو
دَعُمف ُسسرعلأ امأأ هديبعل لاق
أونوكي ملف نووُعدأ امأأو
إأ أوبـهذاـف *قـحـتـسسم
نـَم لـكو ِقرـطـلأ ِقِراـفــم
إأ ُهوــعداــف هوــمـــُتدجو
ُديبعلأ كئلوأأ َجرخف*ِسسرعلأ
نَم لك أوعمجف ِقُرُطلأ إأ

َاسصو رأرسشأأ نِمأودجو
*ئكتاب ُسسْرُعلأ َلـَفـحـف
َرـُظـنـيـل ُكـِلأ َلـخداملف
ًاناسسنإأ كانه ىأأر ئكتأ

نكيسسرعلأ َسسابِل ًاسسب*
فيك ِحاسص اـي ُهــل لاــقــف
َكيلع سسيلو انهه إأ َتلخد
*َتَمَسصَف .سسرـــعـــلأ ُسسابل

ِمأدُخلل ُكِلأ لاـق ٍذـئـنـيـح
ُهوذخو ِهيلجِرو ِهيدَي أوقِثوأأ

،برـلأ نـسضح إأ كتاـعّرـسضت لـمــح
فوــسس كنأاــب كخأ لــَسسرــم اــنأأو
رـم ىـّمـسست فوـسس ،ةــنــبأ نــيدلــت
لـك نـم كأأ ةــكراــبــم نوــكــتــسسو
.<ءاسسنلأ

زعاأو نمِأ ميكأوي ذخأأ
إأ داعو ،كأ مكب ًاقثأو ،رقبلأو
نع برلل ةحيبذ اهمدقـيـل مـيـلـسشروأأ
ةـّنـح هـتأأر اّ .هـتـجوز نـعو هـسسفـن
برـلأ ّنأأ ُتمـلـع نآأ> :تلاــق ًأدئاــع
فوسس رقاعلأ اـنأأو ...ًأثـك يـنـكراـب
 هحئابذ ميكأوي مدق .<دلأأو لبحأأ
بـج نـم فرــعو ،اــتــلأ موــيــلأ
إأ هـحـئاـبذ ذـخأأ اـمدنـع نـهاــكــلأ
دقو هاـياـطـخ رـفـغ هـلـلأ نأ حــبذأ
تلـبـح بسساــنأ نــمزــلأ و .رّت

ةــنــبأ تدلوو مــيــكأوــي نــم ةــّنــح
.رم اهايمسسأأ

مقـعـلأ عوـسضوـم إأ دوـعـن
نــــــم تقو  يذــــــلأو ،باإأو
هللأ بعسشل ةـبـسسنـلاـب راـسص تاـقوأأ
هللأ عئأرسش مهف أوؤواسسأأ ا ةيلاكسشإأ
ةدر ليلدب ،اهتيفرح دنع أوفّقوت ذإأ

ميكأوي تعأ يذلأ ةنهكلأ سسيئر لعف
بناج إاف .هل ةيّرذ  ذإأ <ًانوعلم>
،باإأ عوسضو ةيرَسسُأأ ةيمهأأ

 أ هــتــيــنــب عــمــتةــيــسساــسسأ
مـهـيـلإأ ةـبـسسنـلاـب ناـك ،ةــيرــئاــسشع
هـلـلأ اـياـسصوـب ةرـسشاـبـم ًاـطـبــترــُم
وه اعت هللاف .يسصأ هبدتبو
أوكـي نأأ هءاــنــبأأو حوــن رــمأأ نــم
وـهو ،(1 :٩ كــت) سضرأأ أوأـــو
جرخي ٍلسسَنب ميهأربأ دَعَو نم ًاسضيأأ

ًأددع ءامسسلأ مو  قوفيو هاسشح نم
سسف أذـكـه .(٥ :٥1 كــت) لـيـئأرـسسإأ رـّ
ًاــــمــــقــــُع  باإأ مدع دقــــلأ

هّنأاكو هللأ نم ةنعل لب ًايجولويزيف
هبدتو هــلـــلأ اـــياـــسصوـــل ٌسضقـــَن
ناـك نـم ،رـخآأ ىــنــع .يــسصأ

راسص ،نطبلأ ةرمث ًامور  تقولأ
ةيسصولأ ىلع ًاجراـخ هـنأاـكو هـنـيـع
.ميهأرب دعولأ نم ًايسصقمو حونل
كأذنآأ دئاسسلأ موهفأ  ًأذإأ مقعلأ



ِةملظلأ يـــــــف هوــــــحَرطأو
ُنوــكــي كاــنــه .ةــيــنألأ
*نانسسأأ ُفيرسصو ُءاـكـبـلأ

نأ أثـــك نـــيوــــعدنو
.نوليلق نيراتأو

لمأات ــــــــــ
نوثك نيّوعدأ نإأ>

.<نوليلق نيراتأو
سساـنـلأ لـك اـعد برــلأ

نَم لك بقاعي فوسس لدعبو
 إأ ِتأاي أإنا. ًأذإأ أذا
نـيثـك اــعد برــلأ لوــقــي
هّجوي ناك هنأ ؟لكلأ سسيلو
.سسرعلأ إأ أوتأأ نيذلل همك
ةياهن  ةيآأ عسضو كلذل
دحأوــلأ ىــّبــل نإاـــف .لـــَثَأ
حيسسأ مسساب دمتعأو ةوعدلأ

و هتوعدل ًاقفو سشعي و
اهاطعأأ يتلأ دوعولأ ققحي

 أقفو ًاسشئاـع ةـيدوـمـع
ًأوعدم حبسصي ،برلأ اياسصو
.ًأرات نوكي نأأ نود

نولوقيو مهسضعب لءاسستيو
نأ ملعي وهو هللأ اعد أذا

أوعيطي نل نيّوعدأ كئلوأأ
نل لقأأ ىلـع وأأ مـهـعـيـمـج
أذاو ؟ٍلامعأاب أوبـيـجـتـسسي

فوـسس نـيذـلأ كئــلوأأ لــبــج
ملعي ناك ااـط نوـبـَقاـعـي
برلأ نومهتـي ؟ًاـقـبـسسم كلذ
.همك إأ أوتسصني نأأ نود
نـع تأوـمــسسلأ تلــع اــمــك>
تلـع يـقرــط كلذــك سضرأأ

نـع يراـكـفأأو مـكـقرـط نـع
.(٩ :٥٥ سشأ) <مكراكفأأ

أولوقي  يكل مهاعد دقل
دقو .مهباـقـع ُببـسس هـلـلأ نإأ

نوبَقاعي فوسس نيذـلأ لـبـج
 لــب مــهــبــقاــعــي يـــكـــل
نم حسضتي ام أذه .مهسصّلخيل
بقاـعـي نأأ دأرأأ وــل .ةوــعدلأ
إأ لـكـلأ اـعد ا سضعــبــلأ

،سسيدقلأ ءابآأ إأ ةفاسضإأ ليتألأ
ةرـطاـبأأو ةـنـهـك ءاـسسؤورو ةـكراـطــب
 .نابهرو

لا  تفلأ سسيدقلأ نم
عسساتـلأ نرـقـلأ  حـيـباـسستـلأ مـظـن
اـهـل دـيـعـت يـتـلأ اـيـسساـك ةراـبــلأ
رهسش نم عباسسلأ  ةسسدقأ ةسسينكلأ
 ةـــــسسيدقــــــلأ تدلو .لوــــــلــــــيأأ
٥٠8 يـماـع ب ةـيـنـيـطـنـطــسسقــلأ

.ةينـغو ةـقـيرـع ةـلـئاـع ٠18و
ةـلودلأ هـيـف تناـك نـمز  تسشاــع
اهسسفن ىلـع ةـمـسسقـنـم ةـيـطـنزـيـبـلأ

ةئفلأ .َتعزانتم َتئف أ ًايسسنك
دوـــجـــسسلأ مدعـــب بلاــــطــــت وأأ
لوقت ىرـخأأ اـمـنـيـب ،تاـنوـقـيأـل
عأزن .اهركتو اهل دوجسسلأ بجأوب
،ةلماك ماع ةئم ةف ةسسينكلأ قهرأأ

ىـلـع بعاـتأ نــم ثــكــلأ بلــجو
َلجُسس ح أ ،ةـيـطـنزـيـبـلأ ةـلودلأ
ةسسينكلأ نأاسش عفترأو بكلأ رسصنلأ
ةيعأدلأ ةيسسكذوثرأأ ةديقعلأ رأرقإاب
ةسسدقأ تانوقيأأ ركت بوجو أ

 أ رأرقل ًاقفو كلذو اهتدابععم
 دقـعـنأ يذـلأ عـباـسسلأ وـكــسسأ
 اهتسس بسسحبو .٧8٧ ماع ايقين
روـطأمإأ راـيـتـخأ اـهـيـلــع عــقــي
ببسسب (م248 -٩28) سسوليفويث

تايتف خأأ اعد امدنع هل اهبأوج
ةدحأو ةاتف رايـتـخ ةـيروـطأمإأ
 ةداعلأ تناك امك هل ةجوز نوكت
روـطأمإأ نــبأ فــقو .تقوــلأ كلذ
اـهـتـيأأ :اـهـلأاــسسو اــيــسساــك ماــمأأ
نأأ ملعت له ،ايسساك ةقيرطبلأ

كلذب ًأدسصاق ؟رورسشلأ تتأأ ءاسسنلأ نم
سسوليفواـث اـيـسساـك تقـمر .ءأوـح
ةــهــبآأ غ تلاــقو ةداــج ةرــظــنــب
اـهـيأأ مـعـن :سشرـعـلاـب وأأ روـسضاــب
نأأ ،َسسنت  نكلو ،دهعلأ و مأأ

لــــك تعــــبــــن ًاــــسضيأأ ةأأرأ نـــــم
ءأرذـعـلأ اـهــب ةدسصاــق ؛تااــسصلأ

سسوـلـيـفوـيــث اــهــكف .هــلإأ ةدلأو
يــهو هــل ىرــخأأ ةــجوز راـــتـــخأو
ةراـبـلأ اـهدعـب تبـحـسسنأ .ةروذوـيـث
،ةرـيدأأ دحأأ  اـهـتاـيـح تلـمــكأأو
:اهنمو حيباسستلأ مظـن  ًةـلـغـسشنـم

،ناسسنإأ امأأ .(٣-2 :٦ سشأأ)<سضرأأ
هتأذ حبسس هقلاخ هللأ دج نأأ لدبف
ةئيطأ  طقسسف ،هسسفنب ىهابتو
دعب هنأأ إأ .هللأ نع اتلاب دعتبأو
نم هبّرقت حيباسست ولتي أأدب هطوقسس
نم هـمـّلـعـتـن اـم أذـهو ،ًأدد هـلـلأ

سسدقأ باـتـكــلأ اــنــتءأرــق لــخ
 .ديدأو دقلأ هيدهعب

كلت يه ةيسسنكلأ حيـباـسستـلاـف
اهلترن وأأ اـهأأرـقـن يـتـلأ سصوـسصنـلأ

ةسشاعأ ةأ ةجيتن تءاج يتلأو
لــخ  نـــم ناـــسسنإأو هـــلـــلأ ب
ع هـقـلا خأأ أذـه ةاــجاــنــم
عم سصوسصنلأ هذه تقت .ةسصلأ
ءاـبآأ سصوـسصنو سسدقأ باـتــكــلأ
تسسبتقأو ناإأ ميلاعتو سسيدقلأ
يبدأأ مظنلأو فيلأاتلأ قرط ىلحأأ

حيباسستلأ هذه تروطت دقو .اهعورأأو
 :يلي امك روسصعلأ ع
- لوأأ نرقلأ) وأأ ةبقأ -1
تأأدب ثيـــــح (سسماأ نرــــــقــــــلأ
ةذخآأ ةسسينكلأ  روهظلاب حيباسستلأ
 تفرُعو ،ةّينقـت ةـيرـعـسش ًاـكـسشأأ

 .<تايرابورطلأ> ةبقأ هذه
سسداسسلأ نرقلأ) ةيناثلأ ةبقأ -2
حيباسستلأ تلسصو اـهـيـفو (عـباـسسلأو
ًاتـف ناـكو ،اـهـِجوأأ إأ ةـيـسسنـكـلأ

فرعي يذلأ يرعـسشلأ لـكـسشلأ روـهـظ
 .<قأدنقلأ>ـب
٣-  أنماثلأ نرقلأ) ةثلاثلأ ةبق
ترــهــظ (رــسشع يداأ نرـــقـــلأ -

لكسشب يدئاقعلأ نوللأ تأذ حيباسستلأ
سشيو .<نوـناــقــلأ> اــمــك ،سصاــخ

نم تفرع ةسسينكلأ نأأ إأ نوسسرأدلأ
 ًاعجأرت رسشع يداأ نرقلأ دعب
مدأ مـظـعـم نأ حـيـباـسستـلأ مـظـن
 .يئاهنلأ اهلكسش تذخأأ ةيسسنكلأ

نرقلأ) ةعبأرلأ ةبقأ  امأأ -4
مغرلابو (مويلأ ىتح رسشع يداأ

ةـسسيـنـكـلأ تدهـسش دقـف عـجألأ نـم
دايعأأ سسيركت ببسسب ةديدج حيباسست

ةسسينكـلأ رـطـسضأ يذـلأ رـمأأ ةديدج
ةـيـسسنـك مدخو حـيـباــسست مــظــن إأ

هذـه لـك عـسضو دقو .اـهــب ةــسصاــخ



دـيأ ديـع بورــغ (دأ) اــسصكذ
ةـسساـئرـلاـب درـفـنأ ا سسطـسسغأأ نإأ>
ةعبرأأ سسيمأرأأو ،<...سضرأأ ىلع
مـيـظـعـلأ تبـسسلأ نوـناـق نـم وأأ
نم أو نيذلأ دوأأ نإأ> سسدقأ
عطقلأ سضعـب إأ ةـفاـسضإأ <...قرـغـلأ
نم لكـل ةـيـهـلإأ مَدِأ  ةـلـترأ

لوأأ نوناك٣1و اثلأ نيرسشت٥1
اسصكذ إأ ةفاسضإأ أذه .نأريزح42و
تعت يتلأ ،سسدقأ ميظعلأ ءاعبرأأ

اهرظـتـنـي يـتـلأ عـطـقـلأ لـمـجأأ نـم
يـــتـــلأ ةأأرأ نإأ بر اـــي> نـــمؤوأ
ةئيلأ ،<...ةثك اياطخ  تطقسس
.هللأ نم ةرفغأ بلطو ةبوتلاب

مدأو تأولسصلأو حيباسستلأ نإأ
ىلع ناسسنإأ دعاـسست ةأدأأ ةـيـسسنـكـلأ
هذه موـمـهو ءاـسضوـسض نـم جورأ
اع  هلخدُتل اهلكاسشمو ةايأ
عوسسي برلأ هيف يجاني ّيحور رخآأ
نع ًأربعم ،اعلأ بلغ يذلأ حيسسأ
،هقلاخب هناإأ نعو ًوأأ هلل هركسش
هأوـق لـكــب هاــيإأ ًأدجو ًاــحــبــسسم
:ةكئأ عم ًافتاه رفظلأ حيباسستب
،توؤوابسصلأبرسسودقسسودقسسودق>
نـم ناـتءوـل سضرأأو تأوــمــسسلأ

كد>.  

ةديسسلا ديم ـــــــــــــــــــــــ
يم ديع ةبسسانانــــتديسس د

رم ةـسسأدقـلأ ةـقـئاـفـلأ هـلإأ ةدلأو
دنـــع بورـغـلأ  ةـسص ةـمدخ ماـقــُت
لوليأأ٧ نثإأ ءاسسم نم ةسسداسسلأ

ةرسشاعلأ دنع يهلإأ سسأدقلأ ةمدخو
 لوـلـيأأ8 ءاـثـثـلأ حاـبـسص نـم
 ةديــسسلأ لوــخد رــيد ةــسسيـــنـــك
.ةيفرسشأأ

سسيدقلا ةسسردم ـــــــــــــــــــــــــــــــ
لوسسرلا سستراوك ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةيسشربأأ يعأر ةدايسس ةكربب

نم هللأ اعد دقل .سصأ
.سصأ إأ هحسص ءأرج

ا ًائيدر ترهظف انأأ اّمأأ
فيك ...مئأدلأ هحسص قاعأأ

رح نوكي نأأ دحأولل نكأ
راـتـخـي نأأ عــطــتــسسي  نإأ
نأأ عيطتسسي  يذلأو ؟رسشلأ
نأأ عيطتسسي  ًأريرسش نوكي
.ًاسضيأأ ًااسص نوكي

ىلع ناك هنأ لاق نم
،كلاهلأ قلخي  نأأ هللأ

 نأ لوـقـي نأأ هـيـلـع ناــك
،ًاسضيأأ اسصلأ هللأ قلخي
ةلقاع ةعيبط ةيأأ عدبُي و

سسنأ هللأ عدبأأ دقل .ةرح
حــبــسصأأو رأو لــقاـــعـــلأ
سضعـبـلأو ًأرـيرـسش سضعــبــلأ
ناك أذاـمـف .ًااـسص رـخآأ

لمعي نأأ حلاسصلأ هللأ ىلع
نأأ هيلع ناك له ؟كلذ ءأزإأ

 اـسصلأ قـلـخـي ببسسب
نوسصيفوسسنيذلأ
ول ؟ًاملظ أذه سسيلأأ ؟ًأرأرسشأأ
ًااـسص طـقـف دحأو حـبــسصأأ

هقلخ نع هللأ ىّلخت ا نأ
هـلـلأ ةـئـيـسشم لـمـعـي ًأدحأو
نيذلأ نم تأوبر نم لسضفأأ
.هنوسصعي

فيك ءابطأأ إأ أورظنأأ
 أ نوعَدَينود نم ىسضر
ءيسشلأءؤوهلوانتيذإأ .ماعط
ةيبلاغ نوسضفرـيو لـيـلـقـلأ
ّبطلأ ىعدي كلذل .ةمعطأأ
.ًاناسسحإأ

ةبأو ناسسحإأ أذه
نم هللأ دنـع رـهـظـت رـسشبـلـل

سضعبلأ متهي :يلي ام لخ
لـيـلـق ددع وـهو هـسصـخـب
قلخ دقـل .نـيرـخآـل ةـبـسسن
هـّلـك يرـسشبـلأ سسنأ هــلــلأ

نـم لـيـلـقـلأ دوــجو مــغرو
نم ّلكلأ اعد دقف نيراتأ

.رسشبلل ةقئافلأ هتّب ءأرج
سساملاب سسويروغيرغ سسيدقلا

لـيزـجـلأ سساـيــلأ تيــلوــبورــتــمــلأ
سسيدقلأ ةسسردم تلأز ام ،مأرتحإأ

ةيتوهلأ ةئسشنتلل لوسسرلأ سسترأوك
ذنم ،اهعبأوتو تورـيـب ةـيـسشرـبأأ يـف
عـباــتــت ،٠٩٩1 ماــع اــهــسسيــسسأاــت
لك ىدل برلأ ةملك رسشن يف اهتلاسسر
تاـباـسشلأو باـبـسشلأ نـم بغرـي نـم
لزانملأتابرو نيلماعلأو نييعماجلأ

.ةرحلأ نهملأ باحسصأأو نيفظوملأو
لحأرمب ةسسردملأ هذه تّرم دقل

ةــيــحاــنــلأ نــم نإأ ةديدع روـــطـــت
دأوـم ةـيـحاـن نـم وأأ ةـيـمـيـظـنــتــلأ
نـيـسصتـخـمــلأ ةذــتاــسسأأو سسيردتلأ

لـــسضفأأ نـــيـــمأاـــت فدهــــب كلذو
ةـهـج نـم ةـسسأردلاــب نــيــبــغأرــلــل
ّمت أذـل .تقوـلأ ةـمءـمو ىوـتـسسمـلأ

ّمــتو ديدج يــسسيردت ماــظــن عــسضو
يـف ةداـم81 ىـلإأ دأوـمـلأ مـيـسسقـت
،اـيـجروـتـيـلـلأ ،سسدقـمـلأ باــتــكــلأ
قخأأ ،خيراـتـلأ ،ءاـبآأ ،ةديـقـعـلأ
ةيحورلأ ةايحلأ لوسصأأو ةيحيسسملأ

ةيسسأرد تأونسس ثـث ىـلـع ةـعزوـم
دمـتـعـي نأأ نـكـمـي اـمـك ،ديرـي نـمـل
ىلإأ دتـمـي ًاـيـسسأرد ًاـماـظـن بلاـطـلأ

كلذو ىـسصقأأ دحـك تأوــنــسس سسمــخ
ماـعـلأ فـلأاـتـي .هـلـمـع مأود بسسحـب
لوـسصف ةـثـث نـم دحأوـلأ يـسسأردلأ

ناتيسسأرد ناتدام ىطعتو ،ةيسسأرد
سسيمخلأو نينثأ يمويلسصفلكيف
ءاسسم٠٣,8و٠٣,٦ ةعاـسسلأنيب)
لباقمـلماسشلأيئاعرلأزكرملأ يف
يـف سسوـيرـتـمـيد سسيدقـلأ ةـسسيــنــك
.(ةيفرسشأأ

أأدبتف يـلاحلأ ماعلل ةبسسنلاب امأأ
ىلع لوأأ نيرسشت٥ نينثأ ةسسأردلأ
ماعلليمسسرلأحاتــــتفأنوكي نأأ
موـي بورـغـلأ ةــسص يــف يــسسأردلأ
ةسسداسسلأ ةعاسسلأ لوليأأ٠٣ ءاعبرأأ

سســيدقلأ ةسسينك يف ءاسسم فسصنلأو
نم ديزمل .ةيفرسشأأ يف سسويرتميد
لاسصتأ ليـجـسستـلـلو تاـموـلـعـمـلأ
مـقرـلأ ىـلـع دأدح رـيـب ةــــسسنآاـب
42٩٣٠2/1٠


