
ةلاشسرلا ـــــــــــــــــ
(91-8 :5 سسسسفأا)
ٍدلوأاك اوكُلسسا ُةوخإا اي

وه ِحورلا َرمث نإاف) *رونلل
 لك سصربو ٍح قحو)*
تيـِسضرـَم وـه اــم َنــي

 اوكسشت لو *برلا ىدل
ِةرمثا ِغ ِةملظلا ِلامعأا
*اهيلع اوخبو ىرحألاب لب
اهَنولعفي يتلا َلاعفألا نإاف
*ًاـسضيأا اـهُرـكذ حـُبـقـي ارـِسس
ُنَلعُي ِهيلع ُخبوُي ام لك نكل
ُنلعُي ام لـك نإاـف *روـنـلاـب
ُلوــقــي كلذـــلو *ٌروـــن وـــه
نم ْمُقو ُمِئانلا اهيأا ظِقيتسسا
كل َءيـسضـُيــف ِتاوــمألا ِب
نأا ًاذإا اورـظـناـف *حــيــسسا
لب َءهجك ل ٍرذحب اوكُلسست
َتقولا َنيدتـفـم *َءاـمـكـحـك
ل كلذلف *ٌةريرسش َمايألا نإاف
ام اومهفا لب َءايبغأا اونوكت
اوركـسست لو *برـلا ُةـئـيـسشم
ُةراعدلا اهيف يتلا ِرماب
َملكم *حورلاب اوئلتما لب
َماز ًاـسضعــب مــكــسضعــب
ٍةـيـحور اـغأاو َحـيـباــسستو
َ لـــترـــمو مــــنرــــم
.برلل مكِبولق

يقششمدلا انحوي سسيدقلا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ديَعُت لوألا نوناك نم عبارلا يف

انحوي سسيدقلل ةسسدقملا اـنـتـسسيـنـك
سسيدقلا ريد يف كسسن يذلا يقسشمدلا
يـف زرـب دقو ،نـيـطـسسلـف يـف اـباــسس
ًامِلاع ًايتوهل ديملل نماثلا نرقلا
،ةيهلإلا دئاقعلا نع ًافِرَتعُم ًاعفادُمو
هتفَرَع .تاقطرهلا نم ريثك هجو يف
ةسســــيـــنـــكــــلا
ةيـسســكذوــــثرألا

ًايجروتيل ًافـلؤوـم
جاـتــنإلا رــيزــغ
مظن يف ًاعدبمو
حــــــيـــباسســتــلا

ـب هـــتــــفــــسصوو
ديرغـلا لـبـلـبـلا>
،مـغـنـلا يـجــسشلا
َبَرـــــطأا يذــــــلا

حيسسمـلا ةـسسيـنـك
اهـــــــَجــــَهـــبأاو
ًاسضيأاو ،<عاقيإلا ةنَسسَحلا هديسشانأاب
نم .<حيباسستـلا يـمـظاـن مـيـعز> ـــب
انيلإا ةببَحُملاو ةفولأامـلا هـحـيـباـسست
اهرسسأاب اياربلا نإا> ةميظـعـت ًارـيـثـك
  .<كب حرفت

نيـثـحاـبـلا نـم ٌرـُثـُك ،كلذ ىـلإا
سصخـتـمـلا اـنـحوـي سسيدقـلاـب نـيـسصـ
يذ مـلـعـمـلاـب هـنوـفـِسصـَي يـقـسشمدلا
ىلإا ةـبـسسن) <يـعوـسسوـَمـلا> عـباـطـلا
هـتـفرـعـم ةـيـلوـمـسشل (ةـعوــسسوــمــلا

تلاجملا يف ل ،اهعونتو اهعاسستاو
لـب بسسحو ةـيـسسنـكـلاو ةـيـتوـهــلا
ةيويندلا موـلـعـلا لـَمـجـُم يـف ًاـسضيأا
.هنامزل

ةنسس قسشمد يف انحوي سسيدقلا دلُو

مـلاـعـلا يـف هـمـسساو ،ةـيدـيـم676
ةــلــئاــعــل ،نوــجرــسس نـــب روـــسصنـــم
ةعيفر ةناكم تاذو ةنمؤوم ةيسسكذوثرأا

ةمكاحلا طاسسوألا يفو عمتجملا يف
ةفيلخلا ةيلام ليكو ناك هدلاو .ًاسضيأا
ناك دلاولا لـْبـَقو ،كلـمـلا دبـع يوـمألا
ةيقسشمدلا بئارسضلا نوؤوسشل ًاريدُم دجلا
يـطـنزـيـبـلا روـطارـبـمألا مـكـُح ناـمز
عفرأا اـنـسسيدق لاـن هاـبـسص يـف .لـقرـه

يذـلا مـيـلـعـتـلا
يف ًارفوتم ناك
يـــفو ،هرـــسصع
نم تانيرسشعـلا

دق ناـك هرـمــع
ًارـحـَبـَتـُم راـسص
موــــلــــع يـــــف
ةفــــسســـلـــفـــلا

،ةــــباــطــخــلاو
تايـسضاــيرــلاو
ةــــسسدـــنــهــلاو
،كـــــــــَلـــَفـــلاو

ةـيـناــيرــسسلاو ةــيــبرــعــلا تاــغــلــلاو
توهلاو ىقيـسسوـمـلاو ،ةـيـناـنوـيـلاو
ىلإا مسضنا .يديلقتلا مسسإلا ئدابمو
اـمو ،هدلاو ةاـفو رـثإا ،يوـمألا طـبـلا

يراسشتسسم ريبك بسصنم لغسش نأا ثبل
عـسضبـل كلـمـلا دبـع يوـمألا ةـفـيـلـخـلا
ىلإا ملاعلا كرت اهدعب رثؤويل ،تاونسس
رغسصألا هقيقسش ىلإا ًامـسضنـُم ةـنـبـهرـلا

.ميلسشروأا يبرَغ اباسس سسيدقلا ريد يف
داـهـجـلاو كسسـُنـلا ىـلإا عـطـقـنا كاـنــه
ةنسس هداقر ىتح ،فيلأاتلاو ،يحورلا

947. 
انـحوـي سسيدقـلا فـلأا اـم زَرـبأا نـم

اهاّمـسس ةـلـماـكـتـم ةـيدئاـقـع ةـيـثـث
ل <ةيعوسسوم> تتأا ،<ةمكحلا عوبني>

84/5102ددعلا
اثلا نيرششت92 دحألا

  نْيَديهششلا نْيَشسيدقلا راكذت

سسوناموليفو سسونوماراب

لوألا نحللا

عبارلا رَحَشسلا ليإا



نييبرـغـلا لـب بسسحو نـيـيـقرـسشلا ل
باـتـكـلا اذـه يــف .لاز اــمو ،ًاــسضيأا
هسسفنل انحوي سسيدقلا بسسني مل ًاسضيأا
،ةيهلإلا قئاقحلا نع ةديدج ًاراكفأا
يدئاقعلا ركفلا تاسصخ عمج لب
انـه ةرـَثـعـَبـُم تناـك يـتـلا يـئاـبآلا

دحاو يرـكـف لـسسلـسست يـف ،كاــنــهو
سصاغ ،اذه ىلإا لسصي يكلو .لماكتم
انئابآا رابك ركف يف ًاريثك انسسيدق
سسوـيروـغـيرــغ لــثــم ،نــيــسسيدقــلا
رـيـبـكـلا سسوـيـلـيـسساـبو يـتوــهــلا

ريبكلا نولو يردنكسسإلا سسللريكو
سسويسسانثأاويسصسصينلاسسويروغيرغو
ىلع ،مفلا يبهذلا اـنـحوـيو رـيـبـكـلا
،ةــيــتوــهــلا مــهـــسسرادم عوـــنـــت
يهلإلا نعإلا مـهـنـم ًاـسصلـخـَتـسسـُم
اميسس ل ،مهل هللا هفسشك امك دحاولا

رهوجلاو هللا دوجو تاعوسضوم يف
ثولاثلاو ةيهلإلا ةعيبـطـلاو يـهـلإلا
نم لوألا مسسقلا لكَسشُت يتلا ،سسدقألا
لوانتي يناثلا مـسسقـلا يـف .باـتـكـلا
قلخلاب ةسصتخملا دئاـقـعـلا سسيدقـلا

مسسقلا اذه انمَسضُم ،قولخملا ملاعلاو
اهيَمَلاعب ًامومع ةـقـيـلـخـلـل ًاـسضرـَع
اذه لمسشي .روظنملا ريغو روـظـنـمـلا
اهبتارمو ةكئملا نع ًايفاو ًاحرسش
،طقاسسلاو اهنم حلاسصلا ،اهتعيبطو
سضرألاو نوكلا نعو ،سسودرفلا نعو
ًاـسسفـن ناـسسنإلا نـعو ،ةـعـيــبــطــلاو
ىلإا سسيدقلا لقتني دعب اميف .ًادسسجو
حرسشيف يهلإلا ريبدتلا رسس يف ثحبلا
انـبر سصخـسشب ةـسصتـخـمـلا دئاـقـعـلا
ًاحسضاف ،هيتعيبطو حـيـسسمـلا عوـسسي
<ةدحاولا ةعيبطلا> ةلسض هقيرطب
اـم يــف تلــسضلا نــم اــهرــيــغو
نمو .حيسسملا عوسسي انبرب سصتخي
سسيدقلا لقتني ،<يهلإلا ريبدتلا ّرسس>
يتلا رامـثـلا ىـلإا عـبارـلا ءزـجـلا يـف
.كَرابُملا ريبدتلا اذه اهايإا اناطعأا
رسسلل يرظنلا حرسشلا نم لقتني يأا
امب ،ًايلمع هلـيـعاـفـم لـيـسصفـت ىـلإا

رارسسألاو ةسسينكلا يف انتايح اهيف
سصتخي ام لك ىلإا ًلوسصو ،ةسسدَقُملا

ليإلا ــــــــــــــــ
(7٢-81 :81 اقول)

 إا اند نامزلا كلذ
هـل ًاــبر ٌناــسسنإا َعوــسسي
ُحلاسصلا ُمّلعا اهيأا ًئاقو
َةاـيا َثِرأل ُلـَمــعأا اذاــم
ُعوـسسي هـل لاـقـف *ةــيدبألا

وعدت اذا اسصامو ًا
*هللا وهو ٌدحاو لإا ٌحلاسص

ل اـياـسصوـلا ُفِرــعــت كــنإا
ل .ْقِرسست ل .ْلُتقت ل .ِنزت
كابأا ْمِرـْكأا .روزـلاـب ْدـَهـسشت
دق اذـه لـك لاـقـف *كــمأاو

املف *يئابسص ذنم ُهُتْطِفح
هـل لاـق كلذ ُعوـسسي َعـِمــسس
لك ْعِب .ُدعب كُزوعَت ٌةدحاو
ىــلـــع ُهـــعزوو كل ٍءيـــسش
ٌزنك كل َنوـكـيـف كاـسسا

 ينْعبتا َلاعتو ِءامسسلا*
هنأل َنِزح كلذ َعمسس املف
ُهآار املف *ادج اينغ ناك
اــم لاــق َنِزــح دق ُعوــسسي
نأا ِلاومألا يوذ ىلع َرَسسْعأا
ُهنإا *هللا َتوـكـلـم اوـلـخدي
 ُلَمَا َلُخدي نأا ُلهسسأل
َلُخدي نأا نم ِةَربإلا ِبقَث
لاقف *هلـلا َتوـكـلـم يـنـغ
ُعيطتسسي نـمـف نوـعـِماـسسلا
ل ام لاقف *َسصُلخي نأا ًاذإا
ِسساـنــلا دنــع ُعاــطــتــسســُي
 .ِهللا َدنع ٌعاطتسسُم

ةيملعلا ةينـبـلاو يـبدألا لـكـسشلا يـف
ةـيـجـهـنـم يـف ًاـسساـسسأاو لــب بسسحو
رخآا يف ،لوقي .اهاوتحم ةيلومسشو
ميدقت ىلإا فدهي مل هنا ،لوألا ءزجلا
يأا وأا ةيسصخـسشلا هـتاـسصـخو هـئارآا

يـف عـمـجـي نأا لـب ،درـفـنـم توــهل
يـجــهــنــم لــكــسشبو ،دحاو فــلؤوــم
يدئاقعلا ركفلا ةـسصـخ ،لـِماـكـتـُم
،لوألا ءزجلا يف .هل قباسسلا يئابآلا

دِّنَفـُي ،<ةـيـفـسسلـف لوـسصف> هـناوـنـعو
زربأا ،يلدج بولسسأاب ،انحوي سسيدقلا
قطنملا ملِعو ةيفـسسلـفـلا تاديدحـتـلا

اميسس ل ًلوأا ةفسسفلا رظن ةهجو نم
ءاـبآا رـظـن ةـهـجو نـم مــث ،وــطــسسرأا
يذـلا رودلا حرـسشي كلذـك .ةـسسيـنـكــلا
سضعب ةرولب يف يفسسلفلا ركفلا هبعل
تبعوتسسا فيكو ةيتوهلا ميهافملا

ةيفـسسلـفـلا َراـكـفألا توـهـلا ُموـلـع
.ّراسضلاو اهنم حلاسصلا نيب ًةلسصاف

لوح> همـسساو ،يـناـثـلا ءزـجـلا
انحوي سسيدقلا هيف ددج ،<تاقطرهلا

نينامثل سضرعي ناك ًاقباسس ًافلؤوم
رـئاــسسو تاــقــطرــهــلاو عدبــلا نــم
مَل .ىرخُألا ةينيدلا تايجولويديألا
لب  باتكلا اذه نومسضم ةغايسص دِعُي
ةقطرهو ةعدب نيرسشع هيلإا فاسضأا

هـتـيـجـهـنـم بيـترــت داــعأاو ،ةديدج
قباسسلا ءزجلا ةيجهنم عم بسسانتتل
ينايب طخ يف ناءزـجـلا لـماـكـتـيـف
.دحاو

انـحوـي سسيدقـلا توـهل وـسسراد
نيذه نأا ىلـع نوـعـمـجـُي يـقـسشمدلا
،نايوتحي ام ةيمهأا ىلع نيباتكلا
ثلاـثـلا باـتـكـلـل ًاديـهـمـت لإا اـسسيــل
ناـــمـــيإـــل قـــيـــقدلا سضرـــَعــــلا>
مسساب اندنع فورعملا ،<يسسكذوثرألا
ناــمــيإلا يــف ةــلاــقـــم ةـــئـــمـــلا>
،ةلاـغـُم ـب ،هـلـعـَل .<يـسسكذوــثرألا
اـنـحوـي سسيدقــلا بــَتــَك اــم َمــَظــعأا
تافلؤوم لمسشأاو زربأا دحأاو ،يقسشمدلا
.اـنـماـيأا ىـتــح يــحــيــسسمــلا بدألا

باـتـكـلا اذــه راــسص اــم ناــعرــُسسو
،يدئاقعلا توهلا يسسرادل ًاعجرَم>



لمأات ــــــــــــ
ءاوهأا فسصأا نأا  فيك

ثوـلـم ءيـسش ّيأا ؟عاـّمـّطـلا
ءيــسش ّيأا ؟هــيدي نـــم كأا
نـم ًةـحاـقوو ًةـهارـسش كأا

َسساـنـلا ىرـي ل ؟هــيــنــيــع
،ًءامـسس َءاـمـسسلا لو ،ًاـسساـنأا

روـــــمألا نـــــم ءيـــــسش لو
ّلك ،اهتقيقح ىلع ةّيوينّدلا
هسسيقيو لااك  هاري ءيسش
ّيقيقا رسشبلا ّنإا .لااب
سض ءارــقــفــلا نورــي ءاـفـعــُ
امنيب ،مهـيـلـع نوـقـفـسشـُيـف
ءارقـفـلا نورـي نوـعاـّمـّطـلا

.سشوـحوـلاـك نوـحـبـسصيــف
ل نوــّيــقـــيـــقا رـــسشبـــلا
تاـيـنـتـقا إا نورـظــنــي
نوـطـعـي مـه لـب ةـبـيرـغــلا
مه نَمِل مـهـيدل اـمـِم ًاـسضيأا
ل نوعاّمطلا امنيب ،ةجاحب
اوــبـــلـــسسي نأا إا نوأادهـــي
اولوتسسيو نيرخآلا ةـسشيـعـم
ل نوّيقيقا رسشبلا .اهيلع
مهـبـيرـق ةـيؤور نوـلـمـتـحـي
ل نوعاّمطلا امنيب ،ًانايرع
 نإا لاــــب مــــهــــل أادهـــــي
.اهّلك مهبايث نم مهودّرجي
نأا ءرا عــيــطــتــسسي كلذــل
طـقـف اوـسسيـل مـهــّنإا لوــقــي
كلذ نم أاوسسأا لب ،ًاسشوحو
امدنع ،نورـت اـمـك .ثـكـب
كت سشوـــحوـــلا عـــبــــسشت
ف نوعاّمطلا اّمأا ،اهسسئارف
إا ةفاسضإا ،عبّسشلا نوفرعي
اهتعيبطب يه سشوحولا ّنأا

،.هب لبحلل وألا ةظحللا ذنم لفطلا
ءاسشحأا  وهو رعسشيو عمسسي نا
اهرعاسشمو اهـتاـكرـح مـهـفـيو ،هـمأا
،هـنـهذ و مدع نـم مـغرـلاـب ًاـسضيأا
مألا سسويفروب بألا حسصني كلذل
اهلمح ةف لخ ًاثك يّلسصت نأا

مازا أارـقـتو اـهـنـيـنــج ب نأاو
،تايرابورطلاو ليتالاو ةـيـحورـلا

هنّوكت ةظ ذنم دلولا اهدنع ومنيف
.ةسسدقم تاسساسسأا ىلع

وه اسص دلوألا لعجي ام نإا
انه نم .لزنا  نيدلاولا ةايح
يغبني هنأا سسويفروب بألا لوقي
إا مـهـتاوذ اوـطـعـي نأا ءاـبآلا ىـلـع

مهدلوأا نم اوبّرقتي نأاو هللا ةب
مـه لـهألا .ةــبو سصو ةــعادوــب
ل .دلوألا تافرسصت ءوسس  ببسسلا
ماظـنـلا لو ةواـسسقـلا لو حـئاـسصنـلا
رـمألا .مـهـسصـّلـخـي وأا دلوألا عـفـنــي
ةاـيـح لـهألا سشيـعــي نأا وــه مــهألا

ةبا .ةباب اومّلكتي نأاو ةسسدقم
ب ديا مـهاـفـتـلاو فـطاــعــتــلاو
دلوألا حــن يــتــلا يــه نــيوــبألا
يدؤوي لهألا تافرسصت ءوسس .نامألا
نوـمّدقــــتـي ـف دلوألا عاـيـسض إا

 اام ءيسس لكسشب نومنيو ةاي
ببـسسب .مـــهراـــيـــهــــنا إا يدؤوــــي
ىدـــل نوــكــتــت ،لــهألا تاــفرــسصت
سسويفروب سسيدقلا بسسحب دلوألا

مهلخاد اهراثآا كت ةـيـسسفـن ةـلاـح
ىلع ًابـلـسس رـثؤوـتو مـهـتاـيـح ةـلـيـط
ام اذهو ،نيرـخآلا عـم مـهـتاـفرـسصت
 حوــــسضوـبو ةرــسشاــبــم رــهــظــي
ددسشي .ةـيـموـيـلا مـهـتاــيــح كلاــسسم
نوديرــي دلوألا نأا ىــلــع اــنــسسيدق
ل ،ةبك ةبح نوعتمتي ًاسصاخسشأا
لب ظعولاو ميلعـتـلا  مـهـنوـبـهرـُي
.ةسصو ةاسص ةودق مهل نومّدقي
اوّلسص> :ًـئاـق لـهألا راـبـلا يـسصوـي
ةعوفرـم ٍديأاـبو تمـسصب ءاـبآلا اـهـيأا
مكدلوأا اوـنـسضتـحاو ،حـيـسسا وـحـن
.<ًايرسس

 طارفإلا ،ىرخأا ةهج نم
دلوألاب دئازلا مامتهلا يأا ةياعرلا

.ريخألا مويلابو ةمايقلاب
سسيدقلا ينبي ،هباتك ىدم ىلع

يف ًاكامدم ًاكامدم هـئراـق اـنـحوـي
ةيهلإلا قئاـقـحـلا ًاـنـيـَبـُم ،ناـمـيإلا
تلـسضلا ًاـسضحادو ديــقــعــت نودب
يـتوـهـلا ةوـقــب ،ةــنداــهــُم نودب
قسشاعلا كسسانـلا ةرارـحـبو ةـمّـعـلا
<ةيملاعو ةيهلإا ةمكح ًاؤولمم> ،هلل
.هديع ةيرابورط يف دري امك

دنع دلوألا ةيبرت  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سسويفروب رابلا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اثلا  ةسسّدقا انتسسينك دّيعت
راـبـلا اــنــيــبأل لوألا نوــناــك نــم
 كسسن يذـلا يـئارـلا سسوـيفروـب
قدغأا دقو هرغسص ذنم سسدقا لبا
هتاملكب ىورف ةثك ًامَعِن هيلع هللا

هحنم دقو .ةّيحورلا ةملكلل انسشطع
راـكـفأا أارـقـيو ىرــي نأا ًاــسضيأا هــلــلا
ناك ام ًابلاغو ،مهـقاـمـعأاو سساـنـلا
 لسص لكاسشم لح إا عراسسي
دقو .ةيبئاجع ةقيرطب ةديعب نكامأا

هللا إا هب موقي لمع لك مّدقي ناك
ةيمهأا ل طيسسو در هسسفن ًاتعم
.هللا ديب ةادأاو ،هل

كاو قيدسصلاو بألا لكلل ناك
داسسجألاو سسوفنلا بيبطو سسراا
لـب دحأاـب يردزـي نـكـي  .ًاـناـيـحأا
نايحألا سضعب و .عيما محا

 هنكل هتـحـيـسصن ىـلـع رـسصي ناـك
فّرسصتي نأا ًاديرـم ،اـهـسضرـفـي نـكـي
لـمـعـلا ًاراـت ،ةـيرــحــب ناــسسنإلا
 .هتدارإا ءل سسيدقلا حئاسصنب

 اعهيف دهسشن يذلا مويلا ان
عــم دلوألا تاــفرــسصت  ًاــيدرـــت
يرسسألا ككفتلاو ،ةهج نم مهئايلوأا
ةـهـج نـم اـنـعـمـت برـسضي يذـلا
ةداعإا لجأا نمو ،انل دب ل ،ىرخأا
مكتحن نأا ،ةيحيسسا ةلـئاـعـلا ءاـنـب
سسويفروب رابـلا اـنـيـبأا حـئاـسصنـل

 .دلوألا ةيبرت لوح
ةأاسشن أادبت ،رابلا انيبأل ةبسسنلاب



<مـهـسساوــسسو>و لــهألا بارــطــسضاو
كلذــل ،جــسضاــن غ دلوألا كي
لـــهألا كي نأا سسيدقـــلا حـــسصنـــي
مهمّدقتب مهسسفنأاب اومتهيل مهءانبأا

ةغلاباو طـغـسضلا ةك .مـهـحاو
 رــمـثــب ناــيــتأاــي ل ءاــنــتــعلا

نوكي امدنع مّدقتي دلولاف .دلوأل
إا ةبسسنلاب ديحولا لا اذل .ًارح

نـسضتـحـي نأا وـه سسوـيفروـب بألا
ةّراا ةــسصلاــب مــهَدلوأا ُلـــهألا

ىلع كلذ سسكعنيف ًايرسس ةرمتسساو
.ةــــقـثـلاو ناــمألاـب رـعــسشيو دلوــلا
مكلاو حئاـسصنـلا هـيـجوـتو قـلـقـلا
نع عانتمإلا إا دلولا عفدت ثكلا
ثأات نود تاملكلا حبسصتف عمسسلا
.بلــقــلا إا بهذــتــف ةــسصلا اـــمأا
ناإا عم ةسص إا> يه ةجاا

لاـثا عـم ًاـسضيأا نـكــل ،قــلــق نود
.<حلاسصلا

دلوأل لهألا ةب نوكت نأا
ل ةـسسدقـم ةـيـحـيــسسم ةــب ةـب

ةزـيـكرـلا يــه ةــيــفــطاــع ةــيرــسشب
ةسسادق .ةـمـيـلـسس ةـيـبل ةـيـسساـسسألا
بألا لوـقـي دلوألا سصـّلـخــت لــهألا
 .سسويفروب

بألا هيلع ددسشي يذلا رخآلا رمألا
ةيبرت نـع هـثـيدح  سسوـيفروـب
.هلـلا نـم ةـنوـعا بلـط وـه دلوألا
وـه دلوألا مّدقــتــل لاــّعــفــلا ءاودلا
سسوـــيفروـــب بألا ددسشي .عسضاوتلا

ةنوعا بلط مهميلعت ةرورسض ىلع
.رومألا لك  هللا نم

ل ذإا دلوألا يذؤوت حيدا ةك نا
ةبوعسص ةيأا ةهجاو دلوألا ءّيهت

 الب ،ةاي يوطني دلولا لع
نأا ىلع اـنـسسيدق دّدسشي .هـسسفـن ىـلـع
إا اندلوأا لسصوي لسصاوتا حيدا
ل هللا .غرافلا دا بحو رورغلا
ةك .ةقيقا ديري لب بذكلا ديري
رورغلا دلولا سسفن  عرزت حيدا

انتسسينك .هديرن ل ام اذهو ةينانألاو
ذنم ةقيقا دلوألا مّلعتي نأا ديرت

لّوحي اـمـنـيـب ،ةـسشـّحوـتـم
مهـــتعــــيبــط نوــعاّمــطلا
إا ةـفـيـلأا نـم مـهـتدارإاــب
ثفنت مههاوفأا .ةـسشـّحوـتـم
يعاـفألا هاوـفأا لـثـم اـمـسس
بعتت ل مهيديأاو ،ةّماّسسلا

.نيرخآلا إا ةءاسسإلا نم
،مهنهذ إا ةـبـسسنـلاـب اـّمأا

نأا دحأا عاـــطـــتـــسسا نإاـــف
سسيل مهاـمـسسأل ،هـسصحـفـي
طايسش لب ًاسشوـحو طـقـف
نورمسضـُي ل مـهـنأل ،ًاـسضيأا

 ةوسسقلا ىوـسس مـهـلـخاد
 مــهــل ٍخأا ّلــكــل ّرــسشلاو
طايسشلا ىتح .ةّيناسسنإلا

نأا ًادـــــبأا عـــيـــطــتــــسست ل
نود نــم ًاــناــسسنإا يذؤوـــت
امنيب ،هتمـهاـسسمو هـتدارإا
مهبيرق نوذؤوي نوعاّمطلا

هــتدارإا نود نــم ًاـــمـــئاد
نوّحسضي مهّنإا ،هنع ًامغرو
مهسسفنأاب ىتـح ءيـسش ّلـكـب
ل .حبّرلا حبذم ىلع ًاسضيأا
مهّمهي لو ،ٍءيسشب نورّكفي
.لاا ىوــــسس رـــخآا ءيسش
توكلـــاــب نوبـــغرـــي ل
نولــــجـخـي لو يواـمـسسلا

نومحـي لو سساـنـلا نـم
،ناوقلا نوفـلاـخـي .هـلـلا

،ةـناـمألا نـم نورــخــسسيو
،لـــيــــإلا نورــــقتـــحـي
دعــب ةاــيا نوتـــعـــيو
.ةدوجوم غ توا

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

اولوقي نأا لهألا ىلع كلذك .رغسصلا
اوـمـّلـعـي نأاو مـهـئاـنـبأل ةـقــيــقا
خـيـبوــتــلا نإا .ًاــسضيأا كلذ مــهدلوأا

يـك ناـيــحألا سضعــب  يرورــسض
ًاحيحسص سسيل هلعف ام نأا دلولا ملعي
نَم> ميكا ناميلسس لوق انه نمو
يذلاو هنبا سضغبي وهف هاسصع رّفو
:31 لاثمأا) <هبيدأات إا ركتبي هّبحي
4٢).

ةودق نوكن نأا هلإلا برلا انلّهأا
ةمّيقلا ةيطعلا كلت ىعل ةاسص

اهمّدقنو انيديأا ب اـهـعـسضو يـتـلا
 خألا موــيــلا فــتاــه هوـحـن

مهيـناـطـعأا نـيذـلا دلوألاو اذـنأاـه>
انمّلـع يـتـلا ةـسصلا لـسصنـل .<هـلـلا
برلا اهيأا> :لئاـق اـنـسسيدق اـهاـيإا
اـنـنإا ،اـندلوأا رـنأا حــيــسسا عوــسسي
،انل مهَتـيـطـعأا تنأا ،كيـلإا مـهـمـلـسسن
مهربدن نأا عيطتسسن ل ءافعسض اننكل

،مهنت نأا كيلإا لسسوتن كلذ لجأل
 .<مآا

رابلا راكذت ـــــــــــــــــــــــ
يئارلا سسويفروب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رابلا انـيـبأا راـكذـت ةـبـسساـن
ةـمدخ ماـقـُت يـئارـلا سسوــيفروــب

نـم ةـسسداـسسلا دنـع بورـغـلا ةــسص
 لوألا نوناك1 ءاثثلا ءاسسم
 .سسولوقين سسيدقلا ةسسينك

سسلا ةـمدخ ماـقـُت اـمـك دنع رَحـَ
دنـع يـهـلإلا سسادقــلاو ةــعــسساــتــلا
٢ ءاـعـبرألاحابـسص نـم ةرـسشاـعـلا

اـنـيوـبأا ةــسسيــنــك  لوألا نوــناك
بــكــلا سسوــيــنوــطــنأا نــيراــبـــلا

راد  يــــئارــــلا سسوــــيفوـــــبو
.ةينارطا

ةرششنلا ى-ل-ع ع-طإلاناكملاب
:تننإلا ةحفشص ىلع اًيعوبشسأا
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