
ةلاسسرلا ــــــــــــــــــــ
(71-9 :3 ضسوثنروك1)

َنولِماع ُنحن انإا ُةوخإا اي
ِهـلـلا ُثْرـَح مـتـنأاو ِهـلـلا عـم
ِةمعن ِبَسسحب انأا *هللا ُءانِبو
ٍميكح ٍءانبك  ِةاطعُا ِهللا

ينبي ُرخآاو َضساسسألا ُتعَسضو
َفيك ٍدحاو لك ْرُظنَيْلف .ِهيلع
ُعيطتسسي ل ذإا *هيلع ينبي
َغ ًاــسساــسسأا َعـــسضي نأا ٌدحأا
ُعوــــسسي وــــهو ِعوــــسضوا
ٌدحأا ناــك ْنإاــف *حـــيـــسسا
ِضساـسسألا اذـه ىـلـع يـنــبــي
سضـِف وأا ًاـبــَهَذ ًةراـجـِح وأا ًةـ
وأا ًاسشيسشح وأا ًابسشَخ وأا ًةنيمث
ٍدحاو لك َلـمـع نإاـف *ًاـنـبـت
برلا َموي نأل ًانيب ُنوكيسس
ِرانلاب ُنَلعُي هنأل ُهُرـِهـظـُيـسس
لك َلمع ُرانـلا ُنـِحـتـمـَتـسسو
َيـقـَب نـَمــف *وــه اــم ٍدحاو
ىـلـع ُهاــنــب يذــلا ُهــُلــمــع
*ًةَرـجُأا ُلاـنــيــسسف ِضساــسسألا

ُرَسسخيسسف ُهُلمع قحا ِنَمو
نَمك نكلو وـه ُضصـُلـخـيـسسو

ُر  نوملعت اَمأا *رانلا
َحور نأاو ِهلـلا ُلـكـيـه مـكـّنأا

 سسويروناف سسيّدقلا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لهألا ماركإاو
ــــــــــــــــــــــــــــــ

عباسسلا  ةسسّدقا انتسسينك دّيعت
ضسيّدقـلـل بآا رـهـسش نـم نـيرـسشعــلاو

ضسوـيروـناـف ءادهـسشلا  مـيــظــعــلا
وكلإلا ةّيـنارـطا عـقوـم عـجار)
ةنسس نم53 ددعلا  هتسس ةءارقل

انيطعـي .(2102
ضسيّدقـــــلا اذـــــه
اًبك ًلاثم هَسسفن
ماركإلو ةّبحمـلـل
 .لهألا

اذه ةدلاو تناك
،ةـّيـنـثو ضسيّدقـلا
يذــــــلا رــــــمألا
لــبـــق .هـــنزـــحأا
بلط ،هداهسشتـسسا
ضســــــــــــيّدـــقــلا

نـم ضسوـيروـناـف
سصلا ـّيـحـيـسسا هـئاـقدسصأا نم ةـّ
اوعنسصي نأا مهاـّيإا اـًيـسصوـم ،اـهـلـجأا

ىـعدـُي اـيـلاـح) ىوـلا نـم اـًبـلاــق
،هـمـسسا إا ًةـبـسسن <اـتـيــبوروــناــف>
باجَتسسُت امدنع وأا هديع موي عَنسصُيو
هللا إا اوعّرسضتيو (يـّلـسصا ةـبـلـط
اوـناـك اذإا هــتدلاو حور مــحرــي يــك
سصاــخ ةــكَرــب إا ةــجاــحــب دقو ،ةـّ
مامأا ءامّسسلا  عّفسشتي نأا مهدعو
.مهتابلط ةباجتسسل دّيّسسلا ضشرع

 نم ضسويروناف ضسيّدقلا رفني
لب ،ةّينثو تناك ولو ىّتح ،هتدلاو
نأا عيما نم بلطو هتسصب اهَقفار
قمع ىّل اذهبو ،اهلجأا نم اوّلسصي

،اـهـب ىـّل يذـلا ةـّيـحـيـسسا ةـّبا
هللا اياــسصو قّبط فـيـك اـنـل رـهـظأاـف
<كّمأاو َكابأا مركأا> :اهادحإا لوقت يتلا
اــنأا ةديدج ةــيــسصو> .(21 :02 رــخ)
امك .ًاسضعب مكسضعب اوّب نأا مكيطعأا
مكسضعب ًاسضيأا متنأا نوّب انأا مكتببحأا
مـكـنأا عـيـما فرـعـي اذـهــب .ًاــسضعــب
ٌضضعـب بح مـكـل ناــك نإا يذــيــمــت
ّنأا انَملع .(53-43 :31 وي) <ضضعبل

يــــه ةــــسصلا
نــــع بــــعــــت
نإا َكّنأل ،ةّبا

يــّلـــسصت َتنـــك
ةّرذ ُلم َتنأاو

نــــم ةغــــسص
 ةـيـهارــكــلا

ّبرلا ّنإاف َكِبلق
لـــبـــقــــي نــــل

نإاـف> :َكـَتـسص
كناـبرــق َتمّدق
حــــــــــبذا إا

،كيلع اًئيسش كيخأل ّنأا َترّكذت كانهو
حـبذا ماّدق كناـبرـق كاـنـه كرــتاــف
ٍذئنيحو ،كيخأا عم حلطسصا ًلّوأا بهذاو
-32 :5 تم) <كناـبرـق مّدقو لاــعــت
ّيبنلا هلاق ا رمألا اذه انرّكذي .(42
نم هبلق دوـسسا يذـلا بعـسشلـل ءاـيـعـسشإا

يتدئاف ام> :ملظلاو لتقلاو دقا ةك
ْنـِم ُتعـــِبـَسش ؟مــُكــِحــئاــبذ ِةك نــم
سشو ِضشابِكلا ِتاـقَرـحـُم سسُـا ِمْحَ .ِتانمَ
َداع ام ِضسويتلاو ِضشابِكلاو ِلوجُعلا ُمد
ْنَم ،ودُبعَتل َنوئيجَت َح .ينيسضرُي
َدعب يتيـب اوسسودَت ل ؟مُكنِم َكِلذ ُبُلطي
اوئيجَت ل ِةَلِطابلا ُمُكِتامِدقَتبو ،مويلا
.يدنِع ٌةبـيعَم مُكِحئابذ ُةَحئارف ،إا

6102 /43ددعلا
بآا12 دحألا

سسواّدت لوسسرلا  راكذت

اهدلوأاو يّسساب ةديهسشلاو

نماثلا نحللا

عسساتلا رـَحـَسسلا ليإا



ةكرسش  ضضعبب انـسضعـب نـيدحـّتـم
ضسيدقلا ضسادق نم) <دحاو ضسدق حور
.(بكلا ضسويليسساب

ةيعامتجا ةيعمج تسسيل ةسسينكلا
ًاعم هيف عمت ًايدان وأا ،ةيفاقث وأا
وأا ةّيقرع وأا ةينـثإا ةـعاـمـج فـلؤوـنـل

لوـح يـقـتـلـت ةـيـفـئاـط وأا ةـيـبزــح
،انلثم ٌرسشب اهعسضو عئارسشو ئدابم
اـعـلا ماـظـنـل ةـعـسضاــخ ئداــبــم
فدهتو ةّيبسسنلل ةعسضاخو يسضرألا
ىلع اهتايح  ةعاما خ إا
.اهوعسضاو يئتري ام بسسحب ضضرألا
نيذلا ضسانلا ةعامج يـه ةـسسيـنـكـلا
سصخــي ةـعاـما يـه ،حــيــسسا نوــّ
ةدوجوا هللا ةملك لوح ةعمتا

 ا هـباـتــكو ضسدقرارـسسألا اـي
هللا ةئيسشم لمعل ةّوعداو ،ةسسدقا

اعلااذه.ا يها ةعامةموت
نم مئاقـلاو بوـلـسصا حـيـسسا مدب
يـتـلا ةـعاــما يــه .تاوــمألا ب
،حيـسسا دسسج فـلؤوـتـل ًاـعـم مـئـتـلـت
ةعلطتم اهئانـبأا نوـيـعو ،ةـسسيـنـكـلا
ىلع نوسسلجيسس ثيح توكلا وحن
 .سسيدقلا عم برلا ةدئام

اهنأا وه ةسسينكلل فيرعت غلبأا لعل
ةسسينكلل ةروسصلا هذه .حيسسا دسسج
ةـحـسضاو حـيـسسا دسسج اـهـنأا ىــلــع
.ضسدقا باــتــكـــلا  ضسمـــسشلاـــك
 دحاو دسسج> نوــيــحـــيـــسساـــف
دسسج متنأا>و ،(5 :21 ور) <حيسسا
روك1) <ًادارـفأا هؤواـسضعأاو حـيـسسا

هم نم همسسج ءاسضعأا>و ،(72 :21
دسسـج .(03 :5 فأا) <هـماـظـع نـمو
،32 :1 فأا) ةسسينكلا وه ًاذإا حيسسا

ًامئاد يعن نأا مها نكل ،(42 :1 وك
وك) حيسسا وه دسسا اذه ضسأار نأا

انم دحاو لك .(32 :5 فأاو ،8 :1
نـــم دسسا اذـــه  ًاوــــسضع سصي

انعيمج اننأل> :ةيدومعا رسس لخ
دسسج إا اندمتعا ًاسضيأا دحاو حورب
ًاديبع ،ينانوي وأا اّنك ًادوهي ،دحاو
ًاحور انيـقـُسس اـنـعـيـمـجو ًارارـحأا مأا

امدنـع .(31 :21 روـك1) <ًادـحاو
فلؤون عوسسي مسساب انسضعب عم يقتلن

ُدِسسفُي نَم *مكيف ٌنِكاسس ِهللا
نأل .هللا هدِسسفُي ِهللا َلكيه
وـهو ٌضسدقـُم ِهـلـلا َلـكـيــه
 .متنأا

ليإلا
ــــــــــــــــ

(43-22 :41 ىتم)
 رَطسضا ِنامزلا كلذ

اولخدي نأا ُهذيمت ُعوسسي
ِرْبَعلا إا ُهوقِبسسيو َةنيفسسلا

*عوـما َفِرــسصي ىــتــح
دِعسص َعوما َفرسص او
.يـّلـسصيـل ِلـبا إا ُهَدحو
ناـــك ُءاـــسسا ناـــك او
ِتناـــكو *ُهَدحو كاــــنــــه
ِرحبـلا طـسسو  ُةـنـيـفـسسلا
َحيرلا نأل ُجاومألا اهدُكت
دنعو *اهل ًةداسضُم تناك
ليللا نم ِةعبارلا ِةـعـجـهـلا

ىلع ًايسشاـم مـهـيـلإا ىـسضم
ذيمتلا هآار املـف *رـحـبـلا

رــحــبــلا ىــلــع ًاــيــسشاـــم
ٌلايَخ هنإا اولاقو اوبرطسضا

*اوـــخرـــسص ِفوا نـــمو
ُعوـسسي مـهـمـلـك ِتقوــلــلــف
ل وــه اــنأا اوــقــِث ًــئاـــق
ُضسرطب هباجأاـف *اوـفاـخـت
َتنأا َتنك نإا بر اي ًئاق
ىلع كيلإا يتآا نأا رُمف وه
لزنف .َلاعت لاقف *هايا
ىسشمو ِةنيفسسلا نم ُضسرطب
إا ًاــيـــتآا هاـــيا ىـــلـــع
َةدـِسش ىأار اــمــلــف *عوــسسي

ُةَوعدلاو ،ِتبسسلاو ِرهسشلا ِضسأار ُرِئاعسش
ُقـيـطُأا لو ،اـهـُقـيــطُأا ل ِةــسصلا إا

ُضسوؤوُر .مـُكـِتلاـفـِتـحاو مـُكـَمــِسساوــَم
.يسسْفن اهْتَهِرَك مُكُدايـعأاو مـُكِروـهـُسش

.اهَلامِتحا ُتْمئَسسو يلع ًْقث تَراسص
سسـَب اذإا سصلـل مـُكـَيديأا مـُتـْطـَ ُبُجحأا ِة

ِءاعدلا َنِم مُترَثكأا ْنإاو ،مُكنَع يَنيع
َنِم ٌةَءولمَم مُكَيديأا نأل ،مُكل ُعِمَتسسأا ل
اوليزأاو اورهطَتو اولـِسسـَتـغاـف .ِءاـمدلا
اوفُكو يَنيع ِمامأا ْنِم مُكِلامعأا رسش
اوبُلطاو َناسسحإلا اوملَعت .ةءاسسإلا ِنَع
َميتيلا اوفِسصنأاو َمولظَـااوثيغأا.َلدَعلا

.(71-1:11ضشإا)<ِةَلمرألا ِنَعاوماحو
رمألا ،ةّبا َلامك انُسسيّدق َضشاع

اّنم نوثكف .انُتّيبلاغ هدقتفت يذلا
ىّتح ،ةّيمهأا ّيأا مهيدلاو نوعي ل
ديرــن .سسيّدق نودلاوـــلا ناـــك نإاو
غ ،انسسفنأا نم ٍيدهب سسن نأا اًمود
دعـب نـم ،ببـسسلا اوـناـك نـمـِل هـبآا
هذه ىلع نودوجوم انّنأا  ،ّبرلا
حـيـسسا ّنأا اــًمــئاد ىــسسنــن .ضضرألا
ىـلـع اـًقـلـعـم ناـك اـمدنــع ،هــسسفــن
امدنع لهألا ماركإا انملع ،بيلسصلا
اـّنـحوـي بيــبا هذــيــمــلــت ىــسصوأا
قّبط فيـك ىـسسنـن اـًيـلاـتو ،هـتدلاوـب
كلـت نـمو> :ةـّيـسصوـلا هذـه اـّنــحوــي
<هتّسصاخ إا ذيملتلا اهذخأا ةعاسسلا
ّلك إا زمري اّنحوي .(72 :91 وي)
انل يه هل ّبرلا ةّيسصوو ،اّنم ٍدحاو

ناكل اهاـنـقـّبـط وـل اذـّبـح ،اـًعـيـمـج
.ةزجعلل تيب ّيأا نم اًيلاخ انُـاع

اًمو سسيّدقلا ّبرلا اناطعأا دقل
،اناياطـخ لـيـل مـلـظ ءيـسضت ةـعـمل
اهب يذتحن انل ًةّيح ًةلثمأا اونوكيل
ّبرلا اياسصو قيبطت ّنأا اهنم مّلعتنو
ضسيل هّنكل ،اًنايحأا اًبعسص نوكي امّبر
هـلإلا ّبرـلا اـنـلـَعـَج .اًدبأا ًـيـحـتـسسم
ضسيّدقـــلا تاـــعاـــفـــسشب ضسدقــــتــــن
.سسيّدقلا عيمجو ضسويروناف

حيسسا دسسج ةسسينكلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زبا  كسشا نحن امأاو>

انلـعـجاـف ةدحاوـلا ضسأاـكـلاو دحاوـلا



ُقَرغي أادب ذإاو فاخ حيرلا
*ين ّبر اي ًئاق حاسص
ُهَدــــَي ُعوــسسي دم تقوــلـــلو
َليلق اي ُهل لاـقو ِهب كسسمأاو
او *َتككسش اذا ناإلا

ِتـَنـكـسس َةــنــيــفــسسلا ــخد
اوناك نيذلا َءاـجـف *حـيرـلا

 هـل اودجـسسو ِةـنـيــفــسسلا
ُنبا تنأا ِةقيـقاـب لـئاـق
إا اوءاج اورَبع او *هللا
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لمأات
ـــــــــــــــــــ

براجت هجاون امدنع
هللا لّخدتي ل ،تابوعسصو
لب ،انتدعاسسمل لاـحـلا يـف
ضضعـبـل يـناـعـن اـنـكرــتــي
حرـتـجـي كلذ دعـبو تقوــلا
؟اذه لعفي اذامل .هتبوجعأا
دوحجلا نم انيـمـحـي يـكـل
رسشبلا نحن .ليمجلا ناركنو
يــهــتــنــت اــمدنــع ،ًةداــع
اهترارم ىسسنـن ،بعاـسصمـلا

انسصّلخي يذلا هللا ىسسننو
ةديدع ٍتارـم ّنـظـن .اـهـنــم
اندحو نّكـمـتـن اـنـنأا ًاـسضيأا

يأا نــم ضصــّلــخــتـــلا نـــم
اذهـل .اـنـــهـجاوـت بعاـسصم
نأاـــــب هــلـــلا حـــمـــسسي ،ًاذإا
ًلوأا براـجــــتـلا اـنــمــلؤوــت
يــكـــل يـــتأاـــي كلذ دعـــبو
.انسصّلخي

،لاثملا ليـبــسس ىـلـع
نوينيطسسلفـلا ناـك اـمدنـع
ناكو نييليئارسسإلانودّدهي

برلا ناك ،مهبعرُي تايلُج

-62 :62 ىتم) <... يمد وه اذه
لـكأاـي ْنـَم> :هـعاــبــتأل هدعوو ،(82
انأاو  تبثي يمد برسشيو يدسسج
.(65 :6 وي) <هيف

حيسسا عوسسي نأا لوقلا ضصّخلم
 هــتــلــمــجــب ًارــسضاـــح نوـــكـــي
زـبا ع ةـسسدقا اـيـتـسسراـخــفإلا

همدو هدسسج إا لّوحتا رماو
هذهب كاسشإلا ع نحنو ،ركلا
ًادحاو سصنو هـب دحـتـن ،تاــسسدقــلا

فلؤون اتلاـبو اـنـسضعـب عـمو هـعـم
ًـعـف نـحـن نوـكـنو ،حـيــسسا دسسج

ىـّلـجـتـت اذـكـه .دسسا اذــه ءاــسضعأا
 ةسسينكك ققحتتو ًعف ةسسينكلا
.يتسسراخفإلا عامتجإلا

ام مهفن هعأا درو ا ًاقطنا
نورقلا  ةسسينـكـلا هـسسرا تناـك
عاو نونمؤوا ناك ح ،وألا
ةسسينكلا  ةيقـيـقا مـهـتـيوـسضعـل

أازجتي ل ءزج مهنأاو ،حيسسا دسسج
نإاف وسضع ضضرم اذإا .دسسا اذه نم
دحأا أاطخأا اذإا اذكهو ،رثأاتي دسسا لك
نم .رثأاتي دسسا لك نإاف نمؤوا

تناـك ضصاـسصق كأا قـلـطـنا اذــه
نوئطخي نيذلا ىلع ةسسينكلا هسضرفت
مهعطقت يأا ،ةلوانا نم مهعنم وه
هفل حيسسا دسسج عم ةكرسشلا نم

ا ةماسسج بسسحب ةدديتلا ةئيط
ضصاـسصقـلا نوـكـي دقو .اـهوـبــكــترا

ا ىدا ضشارـف ةـياـغـل ،ةاـيتو،
.ناإلا دحجو لتقلا اـياـطـخ ىـلـع
ضضعب  ةأاطا ىلع ضضرفُي ناكو
لـــخدم  اوـــعـــكرـــي نأا عـــقاوا
نـم نارـفـغـلا اوـبـلـطـيو ةـسسيــنــكــلا
اذه .ةسسينكلا إا لخادلا مهتوخإا

اوناك اهءاـنـبأاو ةـسسيـنـكـلا نأل هـلـك
لخ نم دسسا إا مهءامتنا عاو
مويلا انيدل فسسأل .ايتسسراخفإلا رسس
نوكسشي ل نيذلا ضصاخسشألا ضضعب

 نوـعـي ل مـهـنأل يـهـلإلا ضسادقـلا
نوعي ل لب ،حيسسا دسسجب مهطابترا
نولوقيو.هسسفن حيسساب مـهـطاـبـترا
معن .تيبلا  يدحول يّلسصأا انأا :انل
،يلـسصي نأا ناـسسنإا لـك نـم بوـلـطـم

عـمـتـجا ثيـح هـنأل> :حـيـسسا دسسج
نوكأا كانه يمسساب ةثث وأا نانثا
ًاذإا ةسسينكلا .(02 :81 ىتم) <مهنيب
ةـعاـمــج يــه ،حــيــسسا دسسج يــه
مـهـيـف نـكـسسي وـهو هـيـف نـكاـسسلا
.حورلاب

اهنأا ىلع ةسسينكلل كألا يّلجتلا
مسسقنا غو دحاولا حيسسا دسسج

عمتجي امدنع وه ئّزجتا غ وأا
برلا ةدئام لوح دسسا اذه ءاسضعأا

 سشيو يـهـلإلا ضسادقــلانوـك 
.رــــكــــلا هـــــمدو برـــــلا دسسج
 ةّيسسنكلا ةـيـحـيـسسا ةـعاـماـف
مسساب طقف عمت ل يهلإلا ضسادقلا
يأا  هـلوـسصح نـك اذــه ،عوــسسي
همسساـب عـمـت اإا ،رـخآا عاـمـتـجا

،هلوانتتو لب ،هتدئام  كراسشتو
هذـه نـم دحاو لـك دحـتـيـف ،هـلـكأاـت
اتلابو عوسسي برلا عم ةعاما
برـــلا لـــخ نــــم ًادحاو نوسصي
عـيـما .مـهـعــمــجــي يذــلا عوــسسي
ضسادقــلا  ةــسسدقا ةــلواـــناـــب
لوقي ام ىلع ًادحاو نوسصي يهلإلا
يتلا ةكلا ضسأاك> :ضسلوب لوسسرلا
مد ةـكرـسش يـه تسسيــلأا اــهــكراــبــن
وه ضسيلأا هرسسكن يذلا زبا .حيسسا
نـحـن اـنـنإاـف .حـيـسسا دسسج ةـكرـسش
،دحاو دسسج ،دحاو زـبـخ نــيثــكــلا

زـبا  كسشن اـنـعـيـمــج اــنــنأل
،ًاذإا .(71-61 :01روك1) <دحاولا

ىهبأاب ىلـجـتـت حـيـسسا دسسج ةدحو
اـهـنإا .يـهـلإلا ضسادقـلا  اـهــلــلــح
انتدحوو ضضعبلا انسضعب عم انتدحو
هدسصق ام اذه .دسسا ضسأار عوسسي عم
ىلع هجاجتحا ضضرعم  لوسسرلا
ب مــهــطــل ضسوــثـــنروـــك لـــهأا
مهلوانتو يتـسسراـخـفإلا عاـمـتـجلا

عامتجإلا هل ةبسسنلاب .ءاسشعلا ماعط
.يتسسراخفإلا عامتجإلا وه ةسسينكك
اـمدنـع هـنأا هاـنـعـم اـم مـهـل لوـقــي

ا اورسسكا ةسسينكك نوعمت1) زب
ةدحوــلا هذــه .(42-71 :11 روــك
عوـــسسي تاـــمـــلـــك اـــهـــنــــمــــسضت
... يدسسج وه اذـه> :ةـيـتـسسراـخـفإلا



ةسص ةايح لك نكل ،ديج رمأا اذهو
ةلواناب جّوتـت نأا بجـي اـهـسشيـعـن
برـلاـب ًاـقـح دحـتـن ثيـح ةــسسدقا
اــنــتــسص اــنــب ِدؤوــت  نإا .عوــسسي
ةلوانا  ةكراسشا إا ةيدرفلا
كانهف نمؤوا رئاسس عم ةسسدقا

ةـقـيـقـح لوـح ماـهـفــتــسسا ةــمــع
نأا مها .حيسسا دسسج إا انئامتنا
ضسادقلا  كسشن امدنع اننأا يعن
ةـسسدقا رارـسسألا لواـنـتـنو يـهـلإلا
عم ةقيقح حيسسا دسسج فّلؤون نوكن
.نمؤوا انتوـخإا

نوجسسا ةحارإا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،<ميحرلا انحوي> ضسيدقلا ىور
هسسولـكإل ،ةـيردنـكـسسإلا كرـيرـطـب
ضسادقلا ةـيـمـهأا مـهـل رـهـظـُيـل ةـسصق
:يهلإلا

نـم ناـبـسشلا دحأا َقـيــسس دقــف
ضسيدقـلا نــطوــم نــم يأا ،<ضصق>
دب إا ايبسسم ،<مـيـحرـلا اـنـحوـي>
نــجـــسسلا  َعـــِسضُو ثيــح ضسراـــف
ناـك يذـلاو ،يـثـيـل نـجــسس وــعدا
ٍضساـق يـسسراـف ٌنوـناـق هـيـف يرــسسي
ٍنوجسسم ّيأا هنم جرخي ّلأاب يسضقي

.ايح
جاسسا ضضعب ح ،موي تاذ

اوخأاو ،نـجـسسلا كلذ نـم رارـفـلاـب
هّنأاب ًأاطخ يسصقلا باسشلا ءابرقأا

هادلاو ذـخأاـف ،لـقـتـعا  تاـم دق
ةـسسيــــنـكـلا إا ٍتاـمدقـت نــسسرــي
لجأا نم كلذو ،ًايونسس ٍتارم ثث
هّنأا ادقتعا يذلا امهنبا ضسفن ةحار
.تيم

ىلع ماوـــعأا ةعبرأا ّيسضم دعب
نـم رـفـي نأا باـسشلا عاـطــتــسسا ،كلذ
تناك دقو ،هنطوم إا دوعيو نجسسلا

ل اــمــهــحرــفو نــيدلاوـــلا ةـــسشهد
ناك هنأا ةركفب بقي و ،نافسصوي
ًاتيم ناك هّنأاب لب برهو ًانوجسسم
.ضشاعو

ىـلإا دواد دوـقـي نأا دسصقــي
،ًارسصتنم هنعإاو ةلزانملا
ذنم هتطخ ذّفـنـي مـل هـنـكـل
ةيادبلا يـف حـمـسس .ةـيادبـلا
ًاـموـي نوـعـبرأا ّرـمــي نأاــب
ناك ،ةدملا هذه يف .ًماك
مـتـسشي بيرـغـلا قـمــعــلا

دوهيلا ّزفتسسيو ئزـهـتـسسيو
.فوخلا نم اوسشت نيذلا

ىـلــع ؤورــجــي ناــك دحأا ل
.فيخملا مسصخـلا ةـلزاـنـم
،مهسصخ نـم ّلـكـلا ضسئـي
مـهـفـعـسض اوـكردأا اــمدنــع
،نوكـلاـه مـهـنأا اودقـتـعاو
كاذ دواد هـــــــلــــــــلا بهو
رـيـغ بيـجـعـلا راــسصتــنلا
تايـلـُج لـتـُقو ،رـظـتـنـمـلا
يزــخو فرــجـــعـــتـــمـــلا
.نوينيطسسلفلا

اندّوعت ،ةدسشلا تاقوأا يف
ةيرسشب راكفأا  ركتفن نأا

.ةيحطسس ٍتاباسسح بسسحنو
:لاثا ليبسس ىلع لوقنف
اذإا اــنــب ّلــحــيـــسس اذاـــم>
ًةأاـجـف ءادعألا اــنــمــجاــه
ٍدعتسسم غ انـسشيـج ناـكو

اننورسسأايـسس ؟مـهـتـمواـق
نكل .<اندلب نورّمديو انّلك
ل كنألأا ؟ّنـــــظـــــت اذاـــــم
،ودعلا قبسست نأا عـيـطـتـسست
عيطتسسي ل هللا ّنأاب ّنظت
تسسل تنأا كنأل ضسيل ؟كلذ
،<ناـكـم ّلـك  ًارـسضاـح>
كانه له وأا ؟كلذك هللا ّنأا
هل ةبسسنلاـب ةـنـك ءاـيـسشأا

 ؟ةليحتسسم ىرخأاو
مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

امهنبا نادلاولا خأا كلذ دعب
،هـــسسفـن ةـحار لـجأل ،اـمـهـّنأا فـيـك
ةسصاخ ٍةروسصب همسسا ناركذي اناك

 حـسصفـلاو روــنــلا تبــسس ضسيدادق
نبلا اــمهل دكأا ٍذئنـــــيح ،ةرسصنعلاو
 هل رهظي ناك ًاــنم ًاسصــخسش ّنأا
.ًيلق هدويق نم هرّرحيل مايألا كلت

ءابآلالاوقأانم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ناك :لاقف لاينادبألاانثّدح
يف ةداقلادحأاةنبانكسسي ٌناطيسش
،بهار قيدسص اـهـيـبأل ناـكو ،لـباـب
كتنبا يفسشي نأا ردقي دحأا ل :هل لاقف
نـيذـلا نودحوـتــمــلا ناــبــهرــلا ّلإا
،مـهـيـلإا تعّرـسضت اذإا نـكـل .مـهـفرـعأا

يـعادب كبـلـط نوـسضفرـيـسس مـهـنإاــف
:اذـه لـمـعـنـسس اـنـنا ّلإا .مـهـعـسضاوـت
،قوـسسلا ىـلإا ءلؤوـه يــتأاــي اــمدنــع
يرـتـسشت نأا ديرــت كنأاــكو رــهاــظــت
نمثلا ذخأل نوتأاي امدنعو ،مهلسس
دقتعأاو ،انل اوّلسصي نأا مهنم بلطن
قوسسلا ىلإا اجرخ املف .ىفسشتسس اهنا

ًاسسلاج خويسشلا دحأا ذـيـمـلـت اـفداـسص
باهذلا ىلع همـحـف ،لـسس عـيـبـي
.نمثلا ذخأل ،ًاسضيأا لسسلاو امهعم
ةاتفلا تمدقت ،تيبلا ىلإا غلب امل اذه
ناك امف ،هتمطلو ناطيسش اهب يتلا

ًمع رخآلا دخلا اهل رادأا نأا ّلإا هنم
خرسصو ناطيسشلا بذعتف .ةيسصولاب
حيسسملا ةيسصو نإا !فنعلل اي :ًئاق
املف .ةاتفلا ترهط لاحلل .ينجرخت

،ثدح امـب مـهوـغـلـبأا خوـيـسشلا ءاـج
فولأاملا نم هنإا :اولاقو هللا اودجمف
مامأا ناطيـسشلا ءاـيرـبـك ىـعادتـي نأا
.حيسسملا ةيسصو عسضاوت

لايناد بألا

ةرـسشنـلا ىـلـع عـطإلا ناــكــملاــب
:تننإلا ةحفسص ىلع اًيعوبسسأا
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