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(٧١-٠١ :١ سسوثنروك١)

ِمشساب مكيلإا بُلطأا ُةوخإا اي
نأا حــيــشسا َعوــشسي اــنـــبر
ًادحاو ًلوق مكُعيمج اولوقت
ٌتاقاقشش مكنيب َنوكي ل نأاو
ٍركفب َلمتـكـم اوـنوـكـت لـب
دقــــــــــف *ٍدحاو ٍيأارو ٍدحاو
ُلهأا يتوخإا اي مكنع َخأا

*ٍتاموشصخ مكَنيب نأا يوُلُخ
مـكـنـم ٍدحاو لـك نأا يــنــعأا
اـنأا وأا َسسـُلوـبــل اــنأا لوــقــي
انأا وأا افشصل انأا وأا َسسولبأل
دق َحيشسا لعـلأا *حـيـشسمـلـل

زلــعــلأا .أا شص َسسلوــب بـِلــُ
َسسلوـب ِمـشساــب وأا مــكــِلــجأل
 يّنأا هللا ُرُكششأا *دمتعا
ىوــشس ًادحأا مــكــنــم دــّمــعأا

ـئـل *سسوـياـغو سسـُبـشسِرـك
ُتدـــمــــع إا ٌدحأا َلوــــقــــي
َلهأا ًاشضيأا تدمعو *يمشساب
ادع اـمو .سساـناـفـتـشسا ِتيـب
ُتدـمـع لـه ُمـلــعأا ــف كلذ
 َحيشسا نأل *مهغ ًادحأا
ل َرششبأل لب َدمعُأل ينلشسرُي
َلَطـبـُي ـئـل ٍمـك ِةـمـكـحـب

.حيشسا ُبيلشص

ةدّيسسلا داقر ةنوقيأا `````````````````````````````````````````
 شسيدقلل دّيعن ةشسينكلا موي

اوّأا دق نونوكي هيف ّنأل مهداقر
.مهتايح ةياغ إا اولشصوو مهيعشس

ةّدع اـهـل دـّيـعـنـف رـم ءارذـعـلا اـّمأا
هلإلا ةدلاو اهنوكل ةنشسلا  تاّرم
اهنباب طـبترت اهتايح ثادحأا نوكلو
سسماا . اعلا سصّل وه يذلا

دّيعن بآا نم رششع
داـــقر ىرـــكذـــل
وه يذلا ةدـّيـشسلا

دايـعألا ّمـهأا نـم
نـمو ةـيـشسنــكــلا
داــــيــــعأا ّمـــــهأا
قـبـشسي .ةدــّيــشسلا

موشص ديـعـلا اذـه
رششع ةعبرأا مودي
أاـّيـهـــتـي اــًموـــي
نوـنـمؤوا هــيــف
ديعلا لابـقـتـشسل
يـشسيـلـكالا ةـشص نوــّلــشصي مــهو
.(ءارذــعــلا ر لاــهــتــبا ةـــشص)

 ركذُت  ءارذعلا لاقتنا ةثداح
اهلـيـشصاـفـت ّنـكـل ،سسّدقا باـتـكـلا

و فـيرــششلا ديــلــقــتــلا  تدرو
داقر ديع  .ةلوحنا بتكلا سضعب
،ةـطـبام ثادحأا ةـعوـم ةدـّيـشسلا
.ديعلا ةنوقيأا نمؤوملل اهرهظت

 دشسج ىرن ةدّيشسلا داقر ةنوقيأا
سشعـنـلا ىـلـع اـًيـقـفأا اًدّد ءارذـعــلا

،ايدومع عوشسي برلا اهفلخ فقيو
،بيـلـشص لـكـشش اـمـهـك نـكـششيــف
ةاـيــح  اًدبأا رــشضاــح بيــلــشصلاو
سضعب ٍنحنـم رـم دشسج .ةـشسيـنـكـلا

يهو ةنوقيألا إا رظانلا وحن ءيششلا
اـهادي .مـشسب ةـمـئاـن اــهــنأاــك ودبــت
يدترت يهو بيلشص لكششب ناتعوشضوم
ةيرششبلا ةعيبطلا ىلع ةللدلل ًاينب ًابوث
ىلـع ةـللدلـل ًاـبـهذـم ًءادرو ةـيـناـفـلا
ةكئا يتأاي ًةداع .ةيهلإلا ةعيبطلا
رشضح انه نكل ،فوتا سسوفن لقنل
نشضتحيل ةـكـئا عـم هـشسفـنـب ّبرـلا
رــهــظــي دهــششا اذــهو ،هـــتدلاو حور

 حوـــشضوــــب
ذإا ةـــنوـــقـــيألا
برـــلا نوـــكـــي
هـلوـحو اـًفــقاو
وـهو ةـكــئا
حور لـــمـــحـــي
ةـئـيـهـب هـتدلاو
ةفوفـلـم ٍةـلـفـط
ةللد ةـطـمـقأاـب
اـهـتدلو ىـلــع

 ءاــــمـــــشسلا.
 ةــطـــمـــقألا

فلُي يتلا ةطمقألا هبششت ةنوقيألا هذه
.ديا ةنوقيأا  عوشسي لفطلا اهب

 ايرم هتطعأا د اةيرششبلا ةاي
ىطعأا ةديشسلا داقر و ،ةطمقأاب هتفلو
رم هلإلا ةدلاو حيشسا عوشسي برلا
ةلفطك ةطمقألاب اهفلو ةيدبألا ةايا

.توكلا  ةدولوم
لشسرلا د عمت دشسج لوح

سضعب و ،اهداقر ةنوقيأا  ءارذعلا
ىلع لوم مـهدهاـششن تاـنوـقـيألا
،ديلقتلا بشسحب ،رم ّنأل كلذ .بحشسلا

لـيـئاج كا نـم تمـلــع اــمدنــع
تبلط ةايا هذه نم اهلاقتنا برقب
 لوـقـن اــمــك لــشسرــلا نــياــعــت نأا

6102 /33ددعلا
بآا41 دحألا

هلإلا ةدلاو داقر ديع ةمدقت

اخيم يبنلا راكذت

عباسسلا نحللا

نماثلا رـَحـَسسلا ليإا



ءاشسؤور بشضغأا رمألا اذه .ةيداع غ
سسانلا اوشضّرحـف ةـبـتـكـلاو ةـنـهـكـلا

ةدلاو دشسج قرحو لشسرلا لتق اوبلطو
هـمـشسا يدوـهـي نـهاـك ناـكو .هــلإلا
أتماف كانه نـم اًرـباـع سسوـيـنوـثآا

سضكرف ،عـيـيـششتـلا دهـششم نـم اًدقـح
نامـثـج يـمر ًلوا سشعـنـلا وـحـن
كم هل عطقف سضرألا ىلع ءارذعلا
هملآا  قراغ وهو هّنأا لاقُيو .هيدي
اًنلعم باتو هتئيطخ فرع ةحّا
سصّل هـلـلا نـبا حـيـشساـب هـناإا
عـشضي نأا سسرـطـب هرـمأا كاّذإا .اـعـلا

هـــيدي فارـــطأا ىــــلــــع هــــيــــعارذ
،سشعنلاب تقشصتلاو تعوطقا

لاحلل .ناإاب هلإلا ةدلاو وعدي نأاو
لوح رمحأا طخ يقبو هادي تمحتلا
مث ،ةبوجعألا ىلع ةللدلل قفرا
امـيـف دمـتـعاو عـّيـششا إا ّمـشضنا
 .دعب

تداتششنورك انحوي سسيدقلا لوقي
 ةدّيشسلا داقر نع هتاظع ىدحإا:

موـيـلا ةـشسّدقــا ةـشسيـنـكـلا ظّرـقــت>
اهلاقتنا وأا هلإلا ةدلاو داقر ٍللجب
شسلا إا سضرألا نــم ٌلاـقــتــنا .ءاــمــّ
نأا نود مـشسب تدقر دقــل !بيــجــع
تعفرو ،طخ ٍسضرـم ّيأا اـهـبـيـشصي
،اـهــَحور ناــتــّيــهــلإلا اــهــِنــبا ادي

ردــا إا اـــهاـــيإا ناـــتـــلـــماــــح
ةكئا ليتب ًةطا ،ّيوامّشسلا
ّيلكلا اهدشسج لشسرلا لقن مث .بذعلا
نِفُد ثيح ةّيناـمـثـشسج إا ةواـقـنـلا

ثلاثلا مويـلا  ماـقو ،قـيـلـي اـمـك
كلذ ةيؤور اننك .ءعلا إا عِفُرو

 اهيفف ،هلإلا ةدلاو داقر ةنوقيأا
ةاـــيا لـــماا هــــلإلا ةدلاو دشسج

ةـنـهـكـلا ءاـشسؤورو لـشسرـلاــب ٌطا،
ب لمحي ةنوقيألا طشسو  برلاو
ةــّيــلــكــلا هـلإلا ةدلاو َسســْفــَن هـــيدي
 .ةواقنلا

نع ٌجذوأا وه هلإلا ةدلاو لاقتنا
ماع ٍلكششب ّيحيشسا سسوفن لاقتنا
.<رخآلا اعلا إا

ليإلا ــــــــــــــــ
(٢٢-٤١ :٤١ ىتم)

 َرشصبأا نامزلا كلذ
َننحتف ًاثك ًاعمج ُعوشسي
*مهاـشضرـم َأاَرـْبَأاو مـهـيـلـع
ِهيلإا اند ُءاشسا ناك او
َناكا نإا اولاقو ُهُذيمت
َتـَتاـف دق ُةـعاـشسلاو ،ٌرـْفــَق
شصاـف اوبهذيل َعوما ِفِرـْ
مهل اوعاـتـبـيو ىرـقـلا إا

ل ُعوشسي مهل لاقف *ًاماعط
ِباـهذـلا إا مـهـل َةـجاــح

*اوـلـكأاـيـل مـتـنأا مـُهوـطـْعَأا
انهه اندنع ام ُهل اولاقف
ٍةـــــفـــــغرأا ُةـــــشسمـــــخ لإا

مله مهل لاقف *ِناتكمشسو
َرـَمأاو *اـنـهـه إا إا اـهـب
ىـلـع عوــما ِسسوــلــجــب
َةـشسما َذــخأا مــث .ِبششعــلا
َرظنو ِتكمشسلاو َةـَفـِغرألا
َرـشسكو َكراـبو ِءاـمـشسلا إا

ِهِذيمتل َةَفـِغرألا ىـطـعأاو
اولكأاف *عومجلل ُذيمتلاو

اوعفرو اوعبششو مهـُعـيـمـج
ْيَتنثإا ِرَشسِكلا نم َلُشضَف ام
ناكو *ًةَءول ًةفُق َةَرْششَع
ٍلجر ِفلآا َةَشسمخ َنولِكآلا
*نايبِشصلاو ِءاـشسنـلا ىوـشس
شضا ِتقوــلــلو ُعوــشسي رــطــْ
اوـلـــخدي نأا ُهَذـــيــــمــــت
ىـلإا ُهوـقـِبـشسيو َةـنـيــفــشسلا
َفِرــشصي ىــتــح ِرـــْبـــَعـــلا
.عوما

نم اوعمتجا لشسرلا اـهـيأا> :ةـلـيـتلا
ةـــيرـــق  اــــنــــه إا راــــطــــقألا
تنأاو ،يدشسج اوعجشضأاو ةّينامثشسا
اذكه .<يهلإاو ينبا اي يحور لّبقت
يتلا نكامألا نم لشسرلا رشضحُأا اًذإا

،بحشسلا ىلع ،اهيـف نورـششبـي اوـناـك
لـشسرـلا نإا> :ةـيـبـئاـجـع ةــقــيرــطــب
ّلك نم اوبذُج دق ،هللاب حّششوتا
بحــشسلا ىــلــع قــترــم ،تاـــها
سضعــب  .<ةــيــهــلإلا ةراـــششإلاـــب
ةعفترم ءارذعلا اًشضيأا د تانوقيألا
اـهـل حـتـفـت ةـكـئاو ،ءاـمــشسلا إا
اهراّنز يطعت يهو ،ءامشسلا باوبأا
ديـلـقـتـلا بشسحـبـف .لوـشسرـلا اـموـتــل
ناـك ءارذـعـلا تدقر اـمدنــع ،اــًشضيأا
يهلإا بدتبو .دنهلا  رّششبي اموت
ةـباـحـشس هـتـلـمـحــف ،اــموــت رــّخأاــت
دعـب ثلاـثـلا موـيــلا  هــترــشضحأاو
لاقـتـنا ىـلـع اًدهاـشش راـشصف اـهـنـفد
ُكشش ناـك نأا دعـب ،دشساـب ءارذــعــلا
ةمايقب ناإل اًعفاد ًاقباشس اموت
إا اموت لوشسرلا لشصو امدنع .برلا

إا ًةـعـفـترـم اـهدهاـشش ءارذـعـلا ق
فـيرـششلا اـهراـّنز هـتـطـعأاو ءاـمـشسلا
لاقتنا نإا .نمؤوملـل ًةـكرـب ىـقـبـيـل
 ءاـــمــشسلا إا دـــشساــب ءارذــعــلا
ًةديقع ةيشسكذوثرألا ةشسينكلا هـنـلـعـت
اهّنكل ،ةيبرغلا ةشسينكـلا تلـعـف اـمـك
ةدلاو نإا> :اهتاولشص  هنع ترّبع
،تاعافششلا  لـفـغـت ل يـتـلا هـلإلا

يـــــــف دودرا غ ءاـــــــجرــــــــلاو
،توم لو ق اهطبشضي  تادجنلا
إا اهلقن ،ةايا ّمأا اهّنأا ا نكل
اـهـعدوـتـشسم  ّلــح يذــلا ةاــيا
 .<ةيلوتبلا مئادلا

ا ءارذـــعـــلا دشسج تدّدم 
عوطقم اًشصخشش د ،داقرلا ةنوقيأا
ديلقتلا اهركذي ةثداا هذه .نيديلا
إا ءارذعلا دشسج لقن ءانثأاف .اًشضيأا
نم بـك ددع ّمـشضنإا ،ةـّيـناـمـثـشسا
إا حيشساب اونمؤوي  نيذلا دوهيلا

مينارت اوعمشس نأا دعب عييششتلا بكوم



لمأات ـــــــــــــ
مكنيب َنوكي ل نأا بلطأا>

اوــنوــكــت لــب تاــقاـــقـــشش
ٍيأارو ٍدحاو ٍركفب لمتكم
.<ٍدحاو

لب ،ّرششلاب كشسفن ثّولت ل
ِمرت ل .ةلـيـشضفـلاـب اـهـنـّيز
،كبيرق ىلع ّطلاو لحولا
نـم لـيـلاـكأا هـل جــشسنا لــب
كمف نم جِرخُت ل .حئادا

قوذـتـشس تنأا كنأل ،تاراذـق
رـششنا لـب ،ًلوأا اـهـتــنوــفــع
يــكـــل حـــشصلاو ةـــّبا
دوشسا .ًلوأا اهرطع مّشسنتت
ئــّيــشس ٌناــشسل هــيدل يذـــلا
اـمـنـيـب ،عـيـما ُهـُظــُفــْلــَي
نـشساو حـلاـشصلا ناـشسنإلا
إا عيما ُهُلـَبـقـَي ناـشسلـلا

.ّيقيقح ٍخأاك مهبناج
ّنإا ًبق ُتلق ينّنأل نكل

ءيــشسيو دشسحـــي نـــَم ّلـــك
ل رـخآلا يذؤوـيو مـكـلاــب
لــب بشسحــف رــخآلا يذؤوـــي
حرششأا نأا بجي ،ًاشضيأا هشسفن
هحرششأاشسو ،ينعأا تنك اذام
.ةلثمأا عم

ياق ىذآا اذاُ ليباه
،هـلـشسرـي أا ؟ًادشسح هـلـتـقـب

،دشصقـي نأا نود نـم ًاـعـبـط
تاوــمـــشسلا توـــكـــلـــم إا
أا ،سسكعلا ىلعو ؟ةعرشسب
ةّدششب هـشسفـن وــه بــَقاــعــُي
؟هاياطخ ببشسب

ىذآا اذا ،ًاشضيأا وشسيعو
ًاّينغ حـبـشصأا كاذ ؟بوـقـعـي
،ىـــشص ل ٍتاخ حـــبرو
ّدشض هتديكم دعُي وه امنيب
هيبأا تيـب نـم لـحر ،هـيـخأا

.ةبيرغ نكامأا  هوتي أادبو
،نشسُا ّيّلكلا فشسويو

نــيذــلا هــتوـــخإا هاذآا اذا

زبا رشسكو ةكرششلاو لشسرلا ميلعت
.(3٤ :٢ عأا) <تاولشصلاو

ناإلاو ةدحاوـلا حورـلا هذــه
ايقب ذيمتلا هب ىّل يذلا دحاولا

هتلوا  ريّرششلا لّخدتل ًةشضرع
قاــقــششلا عرزو نــمؤوا ةــمذرــشش
ناك قاقششلا اذه راذب وأا .مهنيب
يذلا ةعاما نع بيرغلا فّرشصتلا

هتأارماو اينانح همشسا ٌلجر> هب ماق
نع اّقششنا ناذه .(١ :5عأا) <ةفشس
ح  .لاعفألا ثيح نم ةعاما
ءيشش ّلك ّنأا لامعألا بتاك انخي
اينانح نكي  اّو ،ًاكششم ناك
،لاا ايـطـعـي نأا نـي هـتأارـماو
لقا لام لكنامّدقي امهّنأا ايعّدإا
ناـــك .هاـــعاـــب دق اــــناــــك يذــــلا
اذخأا امهّنأاب رارقإلا امهتعاـطـتـشساـب

ناك ئطاا امهفرشصت .هنم ًاءزج
اإلا دقتعا ل لعفلا ثيح نم
حورـلا ىـلـع ًاـبِذـك لـشسرـلا هتــعاو
قـلـطـنا ةـثداا هذـه دعــب .سسدقــلا
لشسرلا عم دعب ،ةزاركـلاـب لـشسرـلا

 إا ،ميلششروأا ا ّلككلذو ةنوكشس
نم فرعن انـّنـكـل .ةـكرـششو ٍقاـفـّتاـب
مهتهجاو بعاشصم ّنأا سسلوب لوشسرلا

 َلـــهأا رّذـــحـــي كلذـــل ةزارـــكــــلا
:مهل ًئاق تاقاقششلا نم سسوثنروك
لو ًادحاو ًلوق مكعيمج اولوقت نأا>
اونوك لب تاقاقـششنإا مـكـنـيـب نوـكـي
.(٠١ :١ وك١) <ٍدحاو ٍركف  لماك
يتلا ةملـكـلا وـه دحاوـلا رـكـفـلا اذـه
نأاـب هذـيـمـتـل عوـشسي برـلا ىـّلـشص
تزرـب ح .اـهـيــف ًادحاو اوــنوــكــي
ّدب ل ناـــك ةوـــخإلا ب ٌتاـــعازـــن
نوـكـي نأا إا ةوــعدلا نــم سسلوــبــل

.ميقتشسا ميلعتلا لوح ٌداحّتا كانه
دحاولا ناإلا إا لوشسرلا مهوعدي
ةراششبلا حور نع بيرغ ٍركف ّلك ذبنو
.ةرشصنعلا دعب نمؤوا تداشس يتلا
ٌعدب مكنيب نوكي نأا انل ّدب ل هّنأل>
ةرابعلا هذهب .(١١:9١وك١)<ًاشضيأا
عقاول ًاكاردإاو ًةّيعقاو سسلوب رهظُي
ًاـئـطاـخ ًلوـبـق اـهـلوـبـقو ةراـششبــلا
.سسانلا سضعب نم ًانايحأا

تاقاقسشلا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةسسينكلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كنأا امك ًادحاو عيما نوكيل>
اونوكيل كيف انأاو ّ بآلا اهيأا تنأا

.(١٢ :٧١وي) <انيف ًادحاو ًاشضيأا مه
نم عوشسي برلا بلط تاملكلا هذهب
نأاو هب نمؤوي نم ظفحي نأا بآلا هللا
مهشسّدق> .دحاو ٍقافّتا إا مـهـلـعـجـي

 ك ،كّقح٧١وي) <ّقح وه كم:
 يـــه ذـــيـــمـــتــــلا ةدحو .(٧١
يـتـلا بآلا ةـمـلـك لوـح مـهداــحــّتا
يه يتلاو عوشسي برلا مهل اهحشضوأا
يأا بآلا مهشسّدقي ّقا اذهب .ّقا
هل ًءانبأا اونوكيل اعلا نع مهزرفي
.هتملكب نمؤوم

نوكي يك عوشسي برلا ىّلشص دقل
مهنيب نوكي ل يكو ًادحاو ذيمتلا
ًامود ٌدوجوم ريّرششلا نكل .تاقاقشش
ةوخإلا ب تاقاقششلا عرز لواحي
هـلـلا ةـمــلــك نــع ناــشسنإلا ًادعــبــم
.بآلا هللا ةملكب ناإلا ًاعزعزمو
ناإلا نــع هــشسفــن زرــفأا نـــم لّوأا
اذوـــهــــي ناــــك عوــــشسي برــــلاــــب
ًاذيملت رششع ينثإلا دحأا يطويرخشسإلا
دقو عوـشسي برـلا مـهراـتـخا نــيذــلا

.(٢١ :٧١وـي) <كـهـلا نـبا> هاـعد
دّدهي يذلا رطا عوشسي برلا كردأا
شسُم ًاقـبـشسم فرـعو ةـّيـعرـلا دقل .هملَ
فوشس يتلا بائذلا نم ذيمتلا رذنأا
،ناإلا عزعزتو ةّيعرلا ىلع لخدت
لاـّجدلا حـيـشسا نـم اـنرذــنأا اــمــك
حـيـشسا مـهـّنأاـب نوـعّديـشس نـيذــلاو
نمؤوا سصانتـقا فدهـب رـَظـتـنا
برلا فرع ءدبلا ذنم ًاذإا .كهلا وحن
لــشص دق تاــقاــقــششلا ّنأا عوـــشسي
هـتـمـلـك ىـلـع نوـكـن نأا اــنــمــّلــعو

ىلـع ظـفا هاـياـشصو ظـفاـح
مهرودب ذيمـتـلا .يأارـلا ةـماـقـتـشسا

مهلين دعب حورلا هذه ىلع اوظفاح
كلذل .ةرشصنعلا موي  سسدقلا حورلا

<ةدحاو ٍسسفنب ًاعم> ذـيـمـتـلا ناـك
ىلـع نوـبـظاوـي اوـناـكو> (١ :٢عأا)



لشسرلا ناك ذم تأادب تاقاقششلا ًاذإا
حورلا لولح عم ِهتنت و رششع ينثا
 ةّيـحـيـشسا راـششتـنا عـم .سسدقـلا

و ،ةدّدعـتــم ٍتاــعــمــت ٍطـي
ةـغـّلـلاو ةـئـيـبـلا ثيـح نـم فـلـت

تاـقاـقـششلا رـطـخ ناـك ،ةراـشضاو
تلّو تاـقاـقـششلا هذــه .ًادوــجوــم
تدح ةّيتوهل ٍتافتخا إا ًاقحل
ٍتادقـتــع لوــقــلا إا سضعــبــلاــب
اهاّنبت نم تعدو ةشسينكلا اهتشضفر
ةراـششبــلا خـيراـت  .ةـقـطارـهــلاــب
وه لّوألا راشسا .ًامود ناّطخ كانه
ةشسينكلا هتلــقانت يذلا ديلقتلابشسحب
ًاـنـّمـشضتـم سسدقـلا حورـلا ةـمــعــنــب
هـيـلـع نـحـن يذــلا وــقــلا ناإلا
دقتعم ّلك وه اثلا راشسا .مويلا
اهاوح ام ٍةبئاششل ةشسينكلا هتشضفر
ّنإا .ناإلا وأا توـهـلا ثيــح نــم
ةشصخ وه هانمّلشست يذـلا ديـلـقـتـلا
تقرـهأا ٍءاـمدو ةـّيـتوـهل ٍتاـششاـقــن
نـيذـلا شسيّدقــلا نــم ةداــهــششلاــب
.يأارلا ميقتشسا ناإلا نع اوعفاد

ّنإاف ةراششبلا خيرات إا ةدوعلاب
ناك ناإلا ةدحو دّده ٍرطخ لّوأا

ةّيشسويرآلاب فرُع يذلاسسويرآادقتعم
عشضوب تعرششو ةشسينكلا هتشضفر دقو
ةّيشسويرآلارطخ.ةشسينكلل ناإلاروتشسد

ةفقاشسألا عامتجا إا ةشسينكلاب ادح
ىلع اوفقيل ةنوكشسا راطقأا ّلك نم
عامتجإلا اذه . وق ٍدحاوٍ ميلعت
ماق يذلا ديلقتلا إا ةفقاشسألا داع

 ا ةيغب لشسرلا عمىلع ظاف
بعاشصا ِهتنت  اذه عم .ناإلا
 ناإلا روـــتــــشسد ديد مــــغر

ةّيـنـيـطـنـطـشسقـلاو ةـيـقـيـن يـعـم
كريرطب سسوـيروـطـشسن .ّينوكشسا
هتلزعو ةشسينكلا هتنادأا ةّينيطنطشسقلا

 اا عموكشس ببشسب ثلاثلا
ديـلـقـتـلا ىـلـع ةـجراا هـمـيـلاـعـت
تاـقاـقـششلا تلاوـت اذـكـه .فـيرــششلا

،نوـعادتـي نوـشسيّدقـلا ءاـبآلا ناــكو
تدّده يتلا ىكلا رطاا مامأا

؟ًادشسح هـنوـلــتــقــي اوداــك
بكلا عوا اوقاذ  كئلوأا

مهتايح نورشسخـي اوداـكو
حـبـشصأا وـه اـمـنـيـب ،ًاـشضيأا

.رشصم  ًامكاح
امّلك هّنأا نّيبت هذه ّلك

هيلإا َتعنشص ًاناشسنإا َتدشسح
ّنأل ،كتدارإا نود نم ًاخ

ّلـك ىرـيو دوــجوــم هــلــلا
مـَلـظـُي اــمدنــع ،ًاذإا .ءيــشش
هكرابي ًادحأا مِلظَي ل ناشسنإا
 .هدـــّجو كأا هـــلــــلا
ةقيرطـلاـبو ،هـشسفـن تقوـلا
فيكو ،تنأا كبقاعي اهشسفن
دشس كـّنأا ا كبـقاـعـي ل
،ءيششب كيلإا ئِشسُي  ًاناشسنإا

يذـلا كاذ بقاـعـي اـمدنــع
؟هّودع بئاـــشص حرـــفـــي
كتـيـهارـك حـماـشسي فــيــك
لوقي امدنع ،ءيرب ٍناشسنإل
نــَم ّنإا هــلــيإا  اــنـــل
مهنوّبـحـي نـيذـلا نوـّبـحـي
كأا ًائيشش نولعفي ل ،طقف
ششعــلا نــم :5 ىـتـم) نـيراـّ
6٤).

اعت ٍببشس ّيأل ،ًاخأا
ببـــشسب ،ناـــشسنإلا اـــهــــّيأا
ناـك نإا ؟كبـيرـق ةداــعــشس
،ءيـششل نزـحـن نأا اـنـيـلــع
مّدقتل سسيلو نحن انشسؤوبلف
غ كُدشسح ،ًاذإا .رـــــــــخآلا

ّنإا .رفتغُي ل كلذلو ّيقطنم
هـتـئـيـطـخ رّي قـشساــفــلا
لتاقلاو ،ةيدشسا هتجاحب
اّمأا ،هرقفب سصّللاو ،هبشضغب
ل ؟كيدل ٍرــيت ّيأاـــف تنأا
دح ل يذلا كرشش ّلإا ءيشش
.ًادبأا هل

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

عما  عامتجإلا إا ،ناإلا
ًاناإاو ًاديلقت تطعأا ةعبشس ةّينوكشسم
امهيلع ةظفا اـنـتـشسيـنـك لازـت ل
.اذه انموي ىّتح

 ٍقئل غ ٌرمأا ًاذإا تاقاقششنإلا
ناإلا ىقبيو ،ةّيحيشسا ةعاما
نـماـعـلا هــلــلا ةــمــلــكو وــقــلا
.ةشسينكلا ءانبأا عمج  ناّيشساشسألا
ل يإارلا ةماقتشسإا يأا ،ةّيشسكذوثرألا
ذنم ةعاما فده تناك ،ةفئاطلا
ىـلـع ةـظـفاـحـمـلـل ٍداـهـج  ءدبـلا
ٍناشسنإا ّلك عمجي وق ٍدحاو ٍناإا

ىدل سسّدقا باــتــكــلا .يــحــيـــشسم
يـتـلا ةـلـشصوـبـلا ةـباـث نــمؤوا
،يأارلا ةماقتشسا وحن نمؤوا هّجوت
يتلا ةكرششلا وه ةّيتشسراخفإلا ّرشسو
نحن يتلاو يحيشسا اـهـيـلإا ىـعـشسي
يشضاا  .اهيلإا نووّعدم لشصألاب
ةوـعد ىـلـع ؤور ةـشسيـنـكــلا تناــك
موـيـلا اـّمأا ،ةـقـطرـهـلاـب قاــقــششنإلا

كلذ نـم ٌرذـح ةـعاـما  دوـشسيــف
نيرخآلا عم عدشصلا بأار إا ىعشستف
تاــششقاــناو تاراوا لــخ نــم
ّكفني ل وهف نمؤوا اّمأا .ةّيدئاقعلا
ّرـشس  داـحـّتإلا غوـلــب إا ىــعــشسي
ةشسينكلا ًابقترم هللا ةملك عم ركششلا
ثيح ةّيولـعـلا مـيـلـششروأا ،ةـّيورـخألا

.حيشسا عم ةاياو ناإلا لامك

ةديسسلا داقر ديع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بآا 5١ ةشسدقا انتشسينك دّيعت

ةـمـئادلا هـلإلا ةدلاو اـنـتديـشس داــقرــل
ةشص ماقُت ةبشسانملل .رم ةيلوتبلا
ةمدخو بآا٤١ دحألا ءاشسم بورغلا
بآا 5١نثإلا حابشص يهلإلا سسادقلا

 ةيششربألا سسئانك ةفاك.

ةرـسشنـلا ىـلـع عـطإلا ناــكــملاــب
:تننإلا ةحفسص ىلع اًيعوبسسأا
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