
ةلاسسرلا ـــــــــــــــ
 ؛٦١-٤١ :٤ يناع)

٦-١:٥)
ٍةنهك ُسسيئر انل ذإا ،ُةوخإا اي
،ِتاوـمـسسلا َزاـتـجا دق ٌمـيـظـع
سسمـتـَنـْلـَف ،هـلـلا ُنـبا ُعوـسسي ْك
اـنــل سسيــل نأل *فاعإلاــب
نأا ٍرداـق ُغ ٍةـنــهــك ُسسيــئر
 ٌبرجُم لب انِناهؤَأل َيثري
ـخ اـم اـنـَلــثــم ٍءيــسش ّلــك
ٍةقثب اًذإا  ْلِبقُنـلـف *ةـَئـيـطا
َلاـنـنـل ِةـمـعــنــلا ِسشرــع إا
 ِةثاغإل ًةقث َدِجَنؤ ًةمحر
ٍةنهك ِسسيئر لُك  نإاف *اهناؤَأا

ِلجأل ُماقُي ِسسانلا َنم ٍذَختُم
َبرقُيل ِهّلل وه اـمـيـف ِسساـنـلا
اياطا نع َحـئاـبذؤ َمِداـقـت

 ىلـع َقـِفـسشـُي نأا هـناـكـمإا
نوـلـِسضـَيؤ َنوـلـهـجـي نـيذـلا
سضيأا وـه ِهـنوـكــل سسـبـلـتـم اـً اـً
هيلع ُبجي اذهلؤ *ِفعسضلاب
ِلجأل اياطا نع َبرقي نأا
ِلـجأل ُبرـقــي اــمــك  هــِسسفــن
ُذــُخأاــي ٌدحأا َسسيــلؤ *بعــسشلا
ُهاعد نَم لب َةماركلا ِهِسسفنل

بيلسصلل دوجسسلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موسصلا نم ثلاثلا دحألا يف

نأا ةسسدقملا ةسسينكلا تبتر كرابملا
نم ييحملا ميركـلا بيـلـسصلـل دجـسسن
انغلب نأا دعب انتحارإاؤ انتيوقت لجأا

اــنديدسشتــلؤ ،ماــيــسصلا فــسصتــنـــم
انداهج ةعباـتـم ىـلـع اـنـعـيـجـسشتؤ
ةـماـيـقـلا ىـلإا غوــلــبــلاؤ يــحؤرــلا
أارـقـن .ةـسسدقـمــلا

راــسسكــنــسس يـــف
اذه رَحـسس ةـسص

اــمـــك ...> :دحألا
نوعسسي نيذلا نأا

قــــيرـــــط يـــــف
،ةَرـِعؤ ةـعـسساــسش
مهيـيـعـي اـمدنـع
نوسسلـجـي رـيـسسلا

ثيـــح ًـــيـــلـــق
ةرـجــسش نؤدجــي

لــظــلا ةـــنـــسسح
ًاديج نؤّوقتي امدعبؤ ،نوحيرتسسيؤ
يف نآلاؤ .قيرطلا ةـيـقـب نؤزاـتـجـي
قـيرـطـك وــه يذــلا ماــيــسصلا نــمز
نم طسسولا يف عرُز دق ةبعتم ةعسساسش
ُلماحـلا ُبيـلـسصلا نـيـسسيدقـلا ءاـبآلا
ًاطّسشنمؤ ًةحار انايإا ًاحنام ةايحلا
ةيقب ليمكت ىلإا اويعأاؤ اوّلك نيذلا
.<بعتملا مهيعسس

نوكي فيك> :سضعبلا لأاسسي دق
يف انـل ًاـيّوـقـمؤ ًاـعـجـسشم بيـلـسصلا

بيذعت ةادأا بيلسصلاؤ ،موسصلا طسسؤ
بيلسصلا نا نؤريثكلا ربتعي ؟<تومؤ
فيـكـف ،مـلألاؤ باذـعـلـل ّلإا زـمرـي ل
يتلا تاوـلـسصلا ؟اـنـل ًاـيزـعـم نوـكـي

اذه نع بيجت دحألا اذه يف اهولتن
هذـه نراـقــت اــم ًارــيــثــك .لؤؤاــسستــلا
سسؤدرفلا (دوع) ةرجسش نيب تاولسصلا
ناسسنإلا طقسس اهنم لكألا ببسسب يتلا
يذلا بيلسصلا (ةرجسش) دوع نيبؤ لؤألا
ناسسنإلاـف .ةـقـيـلـخـلا تذـقـنُأا هـبـبـسسب
هــلــلا ىــلــع هرــبــكـــت ببـــسسب  ،لؤألا

رـمـث نـم لـكألا) هرـماؤأا هــناــيــسصعؤ
طـقـسس (رـسشلاؤ رـيـخـلا ةـفرـعـم ةرـجـسش

تحـــت راــــسصؤ
.رـيرـسشلا مــكــح
مـكــح ةــمــع
.توملا رـيرـسشلا

لـباـقــمــلا يــف
،عوـــسسي برـــلا

بتــكــي اــمــكؤ
،سسلوب لوسسرـلا
ىــتــح عاـــطأا>
توــم توــمـــلا
كلذـل .بيـلـسصلا
ًاسضيأا هللا هعفر

:2 يف) <مسسا لك قوف ًامسسا هاطعأاؤ
ىــلــع عوــسسي برـــلا ةـــعاـــط .(8-9
نيب نم هتمايق ببسس تناك بيلسصلا
ةايـح عـبـن بيـلـسصلا راـسصؤ .تاوـمألا
ىـلـع ًاراـسصتـناؤ ةـطـقاـسسلا ةـيرـسشبـلـل
نـم ًاـسضيأا باوـجـلا ؟فــيــك .رــيرــسشلا
ىتم ليجنإا يف أارقن .سسدقملا باتكلا
بيلسصلا ىلع عوسسي خرسص امدنع هنا
اذإاؤ ،حؤرـلا مـلـسسأاؤ مـيــظــع توــسصب>

نم نينثإا ىلإا ّقسشنا دق لكيهلا باجح
تلزــلزــت سضرألاؤ لــفــسسأا ىــلإا قوـــف
تحتفت روـبـقـلاؤ ،تقـقـسشت روـخـسصلاؤ
نـيـسسيدقـلا داـسسجأا نـم رـيــثــك ماــقؤ
دعـب روـبـقـلا نـم اوـجرـخؤ ،نـيدقارـلا

6102 /41 ددعلا
ناسسين3 دحألا

موسصلا نم ثلاثلا دحألا
ركلا بيلسصلل دوجسسلا دحأا
 اطيقين نيّرابلا انيوبأا راكذت

حيباسستلا مظان فسسويو
ثلاثلا نحللا

رسشع يداا رَحَسسلا ليإا



:ةايحلا ىلإا دوعيل بسسانملا ءاؤدلا
ىّرع اًميدق سسؤدرفلا يف ّؤدعلا ّنإا>
توـمـلا بلـجؤ دوـعـلا ةـطـسساوـب مدآا

بيلـسصلا دوـع اـّمأاؤ ،ةـقاذـمـلا لـجأل
رسشبلـل اـًيـتآا سضرألا ىـلـع سسرـغـناـف
ُملاعلا بعوـتـسساؤ ،ةاـيـحـلا سساـبـلـب
دحألا امسسثاك) <...ٍحرف لـــك هرسسأاب
.(موسصلا نم ثلاثلا

دوـجـسسلا دحأا ةـمدخ ظـحــن
ىأـم يـيـحـمـلا مـيرـكـلا بيـلـسصلــل
وه بيلسصلاف .ةّيمايقلا تاراـبـعـلاـب
انرّكذت ؛ّبرـــلا ةمايـق ديـعـل ةـمدقـت

ءاؤدلا وه بيلسصلا ّنأاب مويلا تاولسص
ةقيلخلل ةمايقلاؤ ،ةئيطخلا سضرمل
دّدسشتن انلعجي رمألا اذهؤ ،ةطقاسسلا

اذإا ةّيمايـسصلا اـنـترـيـسسـم طـسسؤ يـف
اي كبيلسص ّنإا> :ىخارتن انأادب دق اّنك
ةيفسشألا لسصحت هب نأل سسّدقت دق ّبر
كل وثجن هبؤ اياطخـلاـب ىـسضرـمـلـل
ةيدؤألا نـم) <اـنـمـحراـف نـيدجاـسس
.(بيلسصلا دحأا يف ةثلاثلا

ءاؤدلا كاذ وــه بيـــلـــسصلا ،اًذإا
ىسضرملا نحن ،انداعتباؤ انيخارتل
.ّبرلا ةملك نع ،ةعيدخلاؤ ةئيطخلاب
ّرملا يفسشي ل> يبعسشلا لثملا لوقي
ةتبن لمعتـسسـُت كلذـل <هـنـم ّرـمألا ّلإا
ءافسشل اهترؤرمب ةروهسشمـلا اـنـيـكـلا
ّكسش ل ،انتلاح يف ؛ةريثك سضارمأا

ىلإا انب يدؤوتؤ ةّرُم ةئيطخلا ّنأا يف
ّنكل ،اًسضيأا رم بيلسصلا ّنأاؤ ،توملا
هـملآا ىــلــع رــبــسصلاؤ هــلاــمــتــحا
 .ةّيدبألا ةايحلا ىلإا نسصوي

عابّتا رّرقن امدنع انبيلسص أادبي
مدآا لعف ام سسكع ىلع ،ّبرلا ةملك
يف أارقن .اًميدق سسؤدرفلا يف ءاّوحؤ
كمـلا ىـلإا ُتبـهذـف> :اـيؤؤرـلا رـفـسس
لاقف ريغسصلا رفسسلا ينطعأا هل ًئاق
،ارم كفوج ُلعجيسسف ُهْلُكؤ هذخ يل
.لسسعلاك اًولح نوكي كمف يف هّنكلؤ
كملا دي نم ريغسصلا رْفِسسلا ُتذخأاف
اًوـــلـح يـمـف يــف ناــكــف هــُتــلــكأاؤ
يفوج راسص هُتلكأا امدعبؤ لسسعلاك
مكلا اذه ؛(0١-9 :0١ ؤؤر) <ارم
نوـكـي ّبرـلا ةـمـلـك بلـط ّنأا يـنـعـي

َكلذك *نؤره اعَد امك ُهّللا
سسفـن ْدـّجــمــُي  ُحــيــسسا ُهـَ
يذلا ِلَب ٍةنهك َسسيئر َسصيل
َمويلا انأاؤ ينبا َتنأا ُهل َلاق
  ُلوقيامك .َكـــُتدلؤ
ٌنـهاـك َتــنأا َرــخآا ٍعــسضوــم
ِةــــَبــــتر ىــــلـــــع ِدبألا إا

.قَداسصيكلَم

ليإلا ــــــــــــــــ
؛83-٤3 :8 سسقرم)

9: ١)
نأا دارأا نـم برــلا لاــق

ِهِسسفنـب ْرـُفـكـيـلـف يـنـَعـَبـتـي
ينْعبتيؤ ُهَبـيـلـسص ْلـِمـحـيؤ
َسصــلــخــي نأا دارأا نـــَم نأل
سسفـن كلهأا نَمؤ اـهـُكـلـهـُي ُهـَ
لجأا نمؤ يلجأا نم ُهَسسفن
سصـّلـخـي لـيإلا ُهنإاـف *اـهـُ

َحبر ول ُناـسسنلا ُعِفتني اذام
مأا *ُهَسسفن َرِسسَخؤ ُهلُك َمَلاعلا

ًءادِف ُناـسسنلا يـطـعـُي اذاـم
يحتسسي نَم نأل *ِهسسفن نع
ِليا اذه  يمكبؤ يب
ِهب يحتسسي ئطاا ِقسسافلا
 ىـتأا ىتم رــــسشبلا ُنــــبا

ا عــــم ِهـــيــبأا ِدــِةكئ
قا مهل لاقؤ *سسيدقلا
نـم اـًموــق  نإا مــكــل لوــقأا
نوقؤذي ل انهـه مـئاـقـلا
َتوـكـلـم اْؤَرـَي ىـتـح توا
.ٍةوقب ىتأا دق ِهّللا

ةسسدقملا ةنـيدمـلا اوـلـخدؤ هـتـماـيـق
-0٥ :72 ىتم) <نيريثكل اؤرهظؤ
ةظحل مهداسسجأاب ىتوملا ماق .(3٥
،بيـلـسصلا ىـلـع عوــسسي برــلا توــم
برلا ةمايق دعب نم نيريثكل اؤرهظؤ
.ءيسش لك يف ًاركب برلا نوكي يكل

عـبـن ،ةاـيـح ةرـجـسش بيـلـسصلا راــسص
ىلع راسصتـنا ةـمـع ،رـسشبـلـل ةاـيـح

بيلسصلا اهيأا حرفإا> :ريرسشلاؤ توملا
ايهب ًاسسؤدرـف اـي ،ةاـيـحـلا لـماـحـلا
مدع دوع انل َتعنيأا نَم اي ،ةعيبلل
اي ،يدبألا دجملاب عتمتلاؤ داسسفلا

حرفتؤ ّنـجـلا بكاوـم درـطـُت كب نـَم
لفاحم دّيعُتؤ ًاعم ةكئملا تامغط
ل يذـلا حـسسلا اـهـيأا ،نـيـنـمؤوــمــلا
رسصن ،عدسصني ل يذلا نكرلاؤ مَؤاقُي
نأا انحنما ،ةنهكلا رخفؤ نينمؤوملا
نم) <هتـماـيـقؤ حـيـسسمـلا ملآا كردن
.(دحألا بؤرغ

انتايح يف بيلسصلا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سضرملا تلاح يف رّمذتن ام اًريثك

فّفخي نأا ّبرلا ىلإا بلطنؤ ،ملألاؤ
اًريغسص انبيلسص لعجيؤ تلاحلا هذه
ةيحان نم .انلامتحا ةقاط ردق ىلع
انتقاط ىلإا انهابتنا هّجون ل ،ىرخأا
رثكأا قّمعتنف ،ئطخُن امدنع اهسسفن
.رمذت نؤد نم ةئيطخلا يف رثكأاؤ
امدنع ناسسنإلا هب موقي هسسفن رمألا
،ةدّيج ةّيحسص ةلاح يف هّنأاب رعسشي
ٍدراب سسقط يف ًةفيفخ اًبايث ُسسَبلَيَف
امدنعؤ .ةّيندبلا هتّوقب دتعيؤ ،ًثم
ريغ هلاعفأا ببسسب ٍسضرم يأا هبيسصي
نـم رـّمذـتـلاـب أادبـي ،كلـت ةـلؤؤوـسسمـلا

جعلا ةقيرط نم ؤأا ةيؤدألا ةّيمك
.ًيوط اًتقؤ ُقرغتسست امّبر يتلا

هللا ّنأا فرعن نأا انيلع ،ًةيادب
.انسسفنأا نحن محرن اّمم رثكأا انمحري
نع ناسسنإلا فرحنا طوـقـسسلا ذـنـمـف
ريرسشلا ىلإا هنذأا لامأاؤ ّبرلا مك
.ةّيدام بسساكمؤ عماطمب هاوغأا يذلا
(ناسسنإلا) هبوبحم عدي مل ّبرلا نكل
هاـطـعأاـف ،سشحوـلا كلذ باـيـنأا نـيـب



لمأات ـــــــــــــ
هسسفن برلا مـلـسسأا دقـل

اناسصؤأاؤ ،انلجأا نم توملل
توملل نيّدعتسسم نوكن نأا

لـجأا نـم لـب هـلــجأا نــم ل
كلـهأا نـم نأا كلذ .اـنـسسفـنأا
نمؤ حيسسا لجأا نم هسسفن
اـهـسصـّلـخــي لــيإلا لــجأا

هقادغإا  اهيّمني ذإا ،ًاقحل
ةـيؤاـمـسسلا ةاـيا اـهـيـلـع
إا اـــهدوـــقـــيؤ ،ةـــيدبألا
وـه سصي ثيـح ،ةـماـيـقـلا
 يـنـعأا - اـهـعـم هـسسفــن

ًاــيؤاــمــسس - ًاــسضيأا هدسسج
بحأا نــــَم اــــمأاؤ .ًاــــيدبأاؤ

اهلعجي ؤ ةسصاا هتايح
يـعادب ،كـهـلـل ةدعــتــسسم
رـسضاا رـهدلا اذـهـل هـبـح
كلهـي هـنإاـف ،هـيـف اـم لـكؤ
ةايا نم اهمرحي ذإا هسسفن
إا اـهـمـلـسسيؤ ةـيـقــيــقا
بلـسص ،ًاذإا .يدبألا باذـعــلا
هتاوهسشؤ هئاوهأا عم دسسا
نع ءرا عـنـت نأا يـنـعـي
يسضري ل رمأا يأاب مايقلا
تراـث وـلؤ ىـتـح لـب ،هـلـلا

،ةيدسسا انتاوـهـسش اـنـيـلـع
لـسصن يـك اـهـعراــسصنــلــف
.بيلسصلا ةمق إا اندسسجب
سصاا دسساــب ُرــفـــكـــلا

امك - بيلسصلا إا هُلمحؤ
مـهدحؤ - ةـيـسصوـلا رـمأاـت
نوـعـيـطـتـسسي هـلــلا لاــجر
نــــيذـــــلا كئـــــلؤأا ،هزاإا
ل ذإاف .هللا بسسحب نوسشيعي
طرـفا قـّلـعـتـلا نؤدباـكـي
اهنومدختسسي ،مـهداـسسجأاـب

ءارعسشلا ىلعأا نـم هـلـعـلؤ ،<توـسصلا
يمظان رثكأا نمؤ اًنأاسش نييجروتيللا
ةـسسيـنـكـلا يـف ًةرـهــسش حــيــباــسستــلا
زـياـمـت .ةـّيـقرـسشمـلا ةـّيــسسكذوــثرألا
نمز ميقتسسملا ناميإلاـب هـفارـتـعاـب

هيّدسصت يف زرـبـف تاـنوـقـيألا برـح
ةسسدقملا تانوقيألا يمّطحمل ينلعلا
دباــكــي هــلــعـــج اـــم ،ةـــفـــيرـــسشلا
.يفنلاؤ تاداهطسضلا

ةيّلقسص يف٦١8 ماعلا يلاوح دلُؤ
نيطولفأا نايعدُي ،نْيَيقت نيَدلاؤ نم
سسيّدقلا ةلئاع تّرُطسضا دقؤ .يثاغأاؤ
ءارج ةيّلقسص نم رارفلا ىلع فسسوي
ةقطنم تدسصقف ةريزجلا ىلع ٍةؤزغ
ميسس .نانويلا دب يف زينوبوليبلا
يــف سسوــماــتل رــيد يـــف اـــًبـــهار
،ةرسشع ةسسماخلا ّنسس يف يكينولاسست
ةــفــقاـــسسأا سسيـــئر هـــنـــطرـــسش ّمـــث
دقؤ .0٤8 ماعلا اًنهاك يكينولاسست
فقسسأا سسويروغيرغ سسيدقلا بجعُأا

نيرسشت02 يف هل دّيعن) سسيلوباكيذ
هتيسصخسشل فسسوي سسيّدقلاب (يناثلا
ةنيدم ىلإا هـل ةراـيز ءاـنـثأا ةرداـنـلا
ريدب قاحتلل هاعدف يـكـيـنوـلاـسست
.ةينيطنطسسقلايفهلعباتلانويذوتسسا

تانوقيألا برح علدنا ةدوع عم
نؤل نـيروـطارـبــمإلا مــكــح تحــت
لسسرأا ،سسوليفويثؤ ينمرألا سسماخلا

ًةيبلت امؤر ىلإا َفسسوي ُسسويروغيرغ
ماـعـلا ثلاـثـلا نؤل اـباـبــلا ةوــعدل

لبق نم هيلع سضبُق نأا ناكف .١٤8
يف دبعك عيبؤ قيرطلا يف ةنسصارق
 .تيرك

رهظ ،هلهاك ةيدوبعلا ُرين لقثأا ذإاؤ
يبئاـجـعـلا سسؤلوـقـيـن سسيّدقـلا هـل
اذه ذـخ> :هـل لاـقؤ اـًجْرَد هاـطـعأاـف
ىلـع اـًبوـتـكـم ناـكؤ .<هـْلـُكؤ جردلا
ىلإا ردابؤ ،فؤؤؤر اي ،عرسسأا> :جردلا

.<ننحتملا كدحؤ تنأا كنأل انتنوعم
ام> :لاقؤ هلكأاؤ جردلا بهارلا أارق
:8١١ زم) <يقلح يف كلاوقا بذعأا

سسيدقــــلا هــــنــــم بلــــطــــف .(30١
.تارابعلا هذه لتري نأا سسؤلوقين

كلذل ،ةّيـسصـخـسشلا ةـّيرـحـلا ةـجـيـتـن
انِبلط دنع نكل ،اهبلطنؤ نحن بهذن
ّنأا تاريذحتؤ تاميلعت ىطعُن اهاّيإا
ةـمـلـكـلا بسسحـب رـيـسسلا ديرــي يذــلا
مك ّنأا عم ،مـّلأاـتـي فوـسس ةـّيـهـلإلا
ذيذلؤ ًيمج هرهاظب ؤدبي دق ّبرلا
بسسحب لمعي نم مّلأاتي اذامل .معطلا

رفسس نم باوجلا يتأاـي ؟ّبرلا ةملك
كّنأا بجي يل لاقف> :هـسسفن ايؤؤرلا
سضيأا أاــّبــنــتــت مـمأاؤ بوـعـسش ىـلـع اـً
:0١ ؤؤر) <نيرـيـثـك كوـلـمؤ ٍةـنـسسلأاؤ
انلـّبـقـت ىـتـم اـنـّنأا يـنـعـي اـم ،(١١
انل اهكرتن نأا عـيـطـتـسسن ل ةـمـلـكـلا

ىلـع لـمـعـن نأا اـنـيـلـع لـب ،اـندحؤ
يذلا رمألا ،عيـمـجـلا ىـلإا اـهـلاـسصيإا
.ملآلاؤ باعتألا لمحي

ّبرلا عم نوكنؤ بيلسصلا لمحن نأا
ٍملؤوم ٍرـمأا ّيأا نـم رـّمذـتـن ّلأا يـنـعـي
لب ،ٍحرف ّيأاب رَكسسَن ّلأاؤ ،انعم ثدحي
:ءيــــسش ّلـك ىـلــع ّبرــلا رــكــسشن نأا
بوـّيأا ئـطـخــي مــل اذــه ّلــك يــفؤ>
يأا) <ًةلاهج هلل بسسني ملؤ ...هيتفسشب
نأا يحيسسملا ىلع .(0١ :2ؤ22 :١
دعـب ةـماـيـقـلا ءيـجـم نـم دــّكأاــتــي
بـلــجــي دــكأاــتــلا اذــهؤ ،بيــلــسصلا
حبـسش لـعـجـي يذـلا رـمألا ،لؤؤاـفـتـلا
ّلـك ماـمأا نـم اـًبراـه ّرـفــي سسأاــيــلا
ًةيار بيـلـسصلا ةـمـع عـفرـي ناـسسنإا
ّنإا ذإا ،انه فقي ل رمألا نكل .رفظلل
دعب ّيحيسسملا اهـب موقي ةوطخ ّمهأا

ّبرلا ىلإا عجريؤ بوتي نأا كلذ ّلك
ءاؤدلا> ةسسينكلا هيّمسست ام ةطسساوب
.فارتعلاؤ ةبوتلا ّرسس يأا ،<ّيسسنملا
ىلؤألا ةوطخلا انذخـّتا نوـكـن اذـهـب
.سسؤدرفلا ىلإا ةيّدؤوملا قيرطلا يف

فسسوي سسيّدقلا ــــــــــــــــــــــــــــــ حيباسستلا مظان ــــــــــــــــــــــــــــــــ
،حيباسستلا مظان فسسوي سسيّدقلا

رهسش نم ثلاثلا يف هل دّيعن يذلا
.عسساتلا نرقلا نم بهار وه ،ناسسين
ّيجسشلا ةسسينـكـلا بيـلدنـع>ـب بـّقـلـُي



،فــسسوــــي سسيدقلادويقتطقسسف
هنـم جرـخـف ،هـنـجـسس باـب حـتـفـناؤ
قيرـط لـقـتـسسيؤ هـتـيرـح ديـعـتـسسيـل
.ةينيطنطسسقلا

اًسسركم اًريد فسسوي سسيّدقلا دّيسش
سسيدقــلا هـــمـــّلـــعـــم مـــسسا ىـــلـــع
دقر يذلا سسيلوباكيذ سسويروغيرغ
عـم سسـّسسأا دقــف .٥٥8 ماعلا برـلاـب
داهجلا يف هل رخآا قيفرؤ هل ٍذيملت
ىلع هيف اوماقأا اًكسسنم انحوي ىعدي
ةاـفؤ دعـب .سساـبـيـتـنأا سسيدقـلا مـسسا
ةعسضب فسسوي سسيدقلا ىسضق ،ريخألا
مسسا ىلع ةسسّركم ةسسينك يف ماوعأا
ثيح ،مفلا يبهذـلا اـنـحوـي سسيّدقـلا
اًددع بطقتسساؤ ةّيكسسنلا هلامعأا عبات
رطع مهبذتجا نـيذـلا ذـيـمـتـلا نـم
تافر فسسوي سسيّدقلا لقن .هتليسضف
انحوي هذيملت تافرؤ سسويروغيرغ
ةسسّركملا هرـيد ةـسسيـنـك ةرـبـقـم ىـلإا

سسؤاـمــلــثرــب سسيّدقــلا مــسسا ىــلــع
.لوسسرلا

فسسوي سسيدقلا يطعأا دقؤ اذه
سسيدقـلا لوـسسرـلا تاــفر نــم اًءزــج
ماركإل ةـسسيـنـك ىـنـبـف سسؤاـمـلـثرـب
بحأا دقؤ .سسيدقـلا حـيـسسمـلا لوــسسر
لك نم ىعسسؤ سسؤاـمـلـثرـب سسيدقـلا

دقؤ .قيـلـي اـمـك هـمارـكإا ىـلإا هـبـلـق
حـيـبـسست نوـناـق دوـجؤ مدع هـنزـحأا
لك نم دارأا .سسيدقلا لوسسرلا دجمي
حيباسستب سسيدقلا ديع نّيزي نأا هبلق
ىلع هسسفنب ؤؤرجـي مـل هـنـكـل ،ةـقـئل
نيعبرأا ماسص دقؤ .اهمـظـنـب ماـيـقـلا
ديعل اًدادعتسسا عومدلاب ىلسصؤ اًموي
تناــكؤ .سسؤاــمــلــثرـــب لوـــسسرـــلا
سسيدقلا لوسسرلا نأا ىربكلا ةأاجافملا

يف حبذملا برق هديع ةيسشع هل رهظ
سسدقملا ليجـنإلا عـسضؤؤ ةـسسيـنـكـلا

ةكربلا هاـطـعأاؤ فـسسوـي ردسص ىـلـع
:هتاملكب ةيسسنكلا حيباسستلا مـظـنـيـل

سضفيلؤ ،يلعلا نيـمـي ككراـبـتـلـف>

ماـيـقـلـل دعاـسسم رـسصنـعــك
نوـنوـكـيؤ لـب ،مـهـبـجاوـب
اذإا اهـمـيـلـسستـل نـيدعـتـسسم
ىـنـعـم نإا .لاا تسضتــقا
ّيهلإا ،ميـظـع ّرـسس بيـلـسصلا

...ًاقح
وسص اذاهللا عم ان

سشــُبؤ مـسسلا ةدوـعـب اــنرــّ
بيلسصلا ىلـع سسيـلَأا ؟هـعـم
مّرـكـن ـفأا ؟بيــلــسصلاــبؤ
ةبلغلا راعسش ًاذإا لمعتسسنؤ
ررــح يذــلا اذــه يــهـــلإلا
،ًةـبـطاـق يرــسشبــلا سسنا
در يذلا ةبـلـغـلا راـعـسش

،رـسشلا مأا درـطـي هروـهــظ
هايإا ًايزخُمؤ هيـلـع ًارـفاـظ
،همطؤ هتزه ًانـلـعـمؤ
همّظعيؤ حيسسا دّج امك
؟هراسصتنا اـعـلـل ًاـفـسشاـك
نـــم ناـــك وـــل ،ًاــــقدسصؤ
،بيلسصلا راقتحا يرؤرسضلا
دباك دق حيسسا نأا ةجحب
ناـك ا ًاذإا ،توا هـيـلــع
ًايسصخ لؤ ًيـلـج هـتوـم
نوكن فيك لب .ًاسضيأا وه
نكن  نإا ،هتمايق ءاكرسش
ةـهـباـسشم  لــسصأاــتــم
مــسسإل نأا ثيــحؤ ؟هــتوـــم
 ةبكر لك ينحنت عوسسي
سضرألا ىــلـــعؤ ءاـــمـــسسلا

،( 2: 0١) سضرألا تؤ
هيلع لمـحـي بيـلـسصلا نأاؤ
،هـل دوـجـسسا مــسسإلا اذــه
ىـنـحـُت ل ةؤاـبـغ ةـيأاــبــف
بيـــلــــسص ماــــمأا بكرــــلا
 ؟حيسسا

سساملاب سسويروغيرغ سسيدقلا

نكيل ،ءامسسلا ةمكح نم ًهايم كمف
جهبتلؤ ،سسدقلا حؤرلل ًكيه كبلق
دعب .<اهرسسأاب ةنوكسسملا كحيباسست
فسسوي مظن ،يبئاجعلا روهظلا اذه
ذنم أادبؤ ،سسؤاملثرب لوسسرلا نوناق
حـيــباــسستــلا مــظــنــب نــيــحــلا كلذ
هلإلا ةدلاؤ ةديسسلاماركإل نيناوقلاؤ
سسيدقـلا ةـسصاــخــبؤ ،نــيــسسيدقــلاؤ
رين نم قتعلا هبهؤ يذلا سسؤلوقين
 .ةيدوبعلا

8٥8 ماعلا فسسوي سسيّدقلا يفُن
قيقسش هخيبوتل ةّينيـطـنـطـسسقـلا نـم
رـيـغ هـل ةـقـع ىـلـع ةروـطارـبـمإلا
نـم نـّكـمـتـي مـلؤ ،ةأارـماـب ةـيـعرـسش
لبق ةكلمتمـلا ةـنـيدمـلا ىـلإا ةدوـعـلا

 .7٦8 ماعلا يناجلا ةافؤ
لّؤألا سسويطانغإا كريرطبلا هنّيع

زونكل يأا ةسسّدقـمـلا يـناؤأـل اـًنـيـمأا
ّنأا اـمـك .ةـمـسصاـعـلا يـف ةـسسيـنـكــلا
ًةمارك هاطعأا ريبكلا سسويتوف سسيّدقلا

تاّيلاسسرإل نيمهلملانمناكفىربك
 .ةّيسسؤرلا يسضارألا ىلإا ىلؤألا

ةبهومبؤ ةيحؤرلا ةرانتسسلاب زّيمت
سسويتوف سسيّدقلا تلعج يتلا زييمتلا
اًفرعُم اًبأا هنّيعي ريبكلا ينيطنطسسقلا
،هللا لجر>ـب هاـّيإا اـًفـسصاؤ ةـنـهـكـلـل
. <ءابآلا يبأاؤ ،مسسجلا يف كملاؤ

ناسسين نم ثلاثلا يف مسسب دقر
 .٦88 ماعلا

باتك يف تاولسصلا نيناوق مظعم
سسيدقـلا مـظـن نـم يـه نؤاـنـيــمــلا
يذلا نوناقـلا اـهـنـيـب نـمؤ فـسسوـي
يمف حتفأا> حيدملا ةمدخ يف لَترُي
.<...ًاحؤر ئلتميف

سضيأا مــظــن دقؤ نـم لـيـلـق رـيـغ اــً
.يزعملا باتك حيباسست

ةر-سشن-لا ى-ل-ع ع--طإلاناكملاب
:تننإلا ةحفسص ىلع اًيعوبسسأا
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