
ةلاسسرلا ــــــــــــــــــ
(١١-٤ :٣ يسسولوك)
ُحيسسا رهظ ىتم ُةوخإا اي

مـتـنأاـف اـنـُتاـيـح وـه يذــلا
هعم ٍذئنيح نورهظت ًاسضيأا

 ااوــــتــــيــــِمأاـــــف *د
ِسضرألا ىلع يتلا مكَءاسضعأا
ىوهلاو َةـسساـجـنـلاو ىـنِزـلا

َعمطـلاو َةـئـيدرـلا َةوـهـسشلاو
هنأل *ٍنَثو ُةدابع وه يذلا

ِهللا ُبسضغ يتأاي هذه ِلجأل
و *نايسصعلا ِءانبأا ىلع
ًانيح متكلسس ًاسضيأا متنأا هذه
امأا *اهيف َسشئاع متنك ذإا
اوـحَرـطا ًاـسضيأا مـتـنأاـف َنآلا
سسلاو َبسضغــلا لـــكـــلا َطــْخــُ

َملكلاو َفيدجتلاو َثْبُاو
لو *مكـِهاوـفأا نـم َحـيـبـقـلا
سضعـب ْبِذـكـي لب ًاـسضعـب مـكـُ
عم َقيتعلا َناسسنإلا اوعَلخا
َناسسنإلا اوسسـَبـلاو *هـلاـمـعأا
ِةفرعملل ُددجتي يذلا َديدا

ثيح *هقلاـخ ِةروـسص ىـلـع
ل يدوهي لو انوي سسيل

لو يربرب ل ٌفَلَق لو ٌناتِخ
لب رح لو ٌدبع ل يثيكسسإا

انتايح يف هللا روهظ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٍلكسشب ّيهلإلا ريبدّتلا ّرسس طبتري

روهظلاو .ناسسنإلل هللا روهظب سساسسأا
ةمعنب ةقيلخلل رمتسسم ٌءانغإا ّيهلإلا
يف قولخملا ناسسنإلل ةكراسشمو هللا
يف اهرسسأاب ةقيلخللو ةّيهلإلا ةايحلا
انيـلإا جُرـخـَي هـلـلا .يـهـلإلا حلـسصلا
نحن اّمأا ،ةّيهلإلا ةـمـعـنـلا ةـطـسساوـب
ةيطـعـلا لـبـقـنـف
ىقلتـنو ةـيـهـلإلا
للخ نم ةمعنلا
يـــــف رارــــــسسألا
يـفو .ةـسسيـنـكــلا

نيب ةقلعلا هذه
ةـسسيـنـكـلاو هـلـلا
يــحور ءاـــنـــغإا

يـــــــــــقلــــخأاو
ىـلـع اـندوـجوــل
يذــــــــلا سضرألا
ًلاـجــم حــبــسصي
.انيف تاومسسلا توكلم روسضحل

ةّيناسسنإلا ءانغإا ىلع مّلكتن امدنع
ينعن ّيهلإلا حلّسصلا يف اهكارتسشاو
يف اهليعفـتو ةـّيـهـلإلا ةاـيـحـلا ةّوـق
،ٍةقلعب ّسصتخي ُرمألا اذهو .ناسسنإلا

،هتاذ ُبَهَي قولخملا ُريغ هلإلا ثيح
سصلا ىقلتي ُقوـلـخـمـلا ُنـئاـكـلاو َحلّ
هلل ُةّيّرّسسلا ُةقلعلا يه هذه .يهلإلا

.ملاعلا يف
يف يهلإا روهظ يه ةسسينكلا رارسسأا
.قَلَتو ٍءاـطـعإا ُةـقلـع يـه .اـنـتاـيـح
ّيعقاوو حسضاو لكـسشب موـقـت ةـقلـع
يتلا ةّيهلإلا ةمعنلا لعف ىلع اّدج
نم ُرارسسألا .ةقيـلـخـلا َدوـجو يـنـغـُت

هللا ىلـع ناـسسنإلا حاـتـفـنا يـه ثيـح
ٍلامعأا يف ةسسينكلا يف ودبت ةقيلخلاو
ءاـسضعأا وـمـن لـّمـكـت ٍتاداـبــعو ٍمدخو
ةّيهلإلا ةايحلا يف مهَكارتسشاو دسسجلا

 .ةّيهلإلا ةفرعملا يفو
لإا يه ام رارسسألا ّلك نإاف ،اذل

حوّرلا يف ةسسينكلا ةايح نع ريبعتلا
يذـلا سسدقـلا حوّرـلا روـسضح .سسدـُقــلا
،ميناقألا ثّلثملا دحاولا هلإلاب انطبري

ةمـعـّنـلا ُلـمـعو
ةاــــيـــح يــــــف
نازّيمي ناسسنإلا
ّيأا نع ةسسينكلا

ىرخُأا ةسسـّسسؤوـُم
.سضرألا ىــلـــع
دّدسشتو ،اذــــــــه
ةــــــسســيــنــكــلا
ةيسسـكذوــــثرألا

نهاكلا نأا ىلع
عــيــطـــتـــسسي ل
نم يأاب مايقلا

سسلا ّمـتـي ل ذإا ،هدرـفـمــب رارــسسألا ّلإا ّرـّ
يتلا <نيمآا> ةملكبو ،بعّسشلا دوجوب
نـيـنــمؤوــمــلا ةــعاــمــج نــع رــّبــعــت
دقو .رسسلا يف ةـلـعاـفـلا مـهـتـكراـسشمو
ةسسينكلا ةايح نوسسيدقلا انؤوابآا َرسسَف
ناّرـمـتـسسم ءاـفـسشو ةـجـلاـعـم اـهـنأاــب
ٌءافسش ،اهدسسفي اـم لـك نـم ةـقـيـلـخـلـل
ىقبت كلذل ،قولخملا ةّيناسسنإلا عقاول
ةينب ةسسينكلا دسسجل ةّيرارسسألا ةينبلا
 .ةيئافسش

لعجي يذلا رّسسلا يهف ةيدومعملا اّمأا
.حيسسملا دسسج يف ءاـسضعأا نـيـنـمؤوـمـلا
ةسسينكلا ريسسفت نع رّبعي لوسسّرلا سسلوب
يف ةديدج ةدلو هّنأاب ّرّسسلا اذهل ىلوألا

7102 /3 ددعلا

اثلا نوناك51 دحألا

 نيّرابلا انيوبأا راكذت

يخوكلا انحويو يبيثلا سسلوب

سسماا نحللا

نماثلا رَحَسسلا ليإا



ل .ةـّيرـسشبـلا ةـئـيـسشمـلا سصاـسصتــخا
سسيـل ةـّيدوـمـعـمـلا ثدح نأا اـمـيــسس
لـب ةدماـج ةـلاـح تسسيـل ،ًاـّيرــحــسس
يأا ةّيدومعملا ذخـّتـت لو .ةـّيـماـنـيد
نود نم ناسسنإلا ةايح يف ىنعم
يف ام ّلك .ّيحورلا لامكلا ةريسسم
مامتإلاو .يحو ٌدّسسجتم وه رارسسألا
عم ةكرّسشلا امك ،رارسسألل ّيقيقحلا
ةــّبــحــمــلاــب لإا لــسصحــي ل ،هــلــلا

 .ةداهّسشلاو ةيحسضّتلاو
سسولوـقـيـن سسيّدقـلا يـطـعـي

نلـعـتـسسإلـل ًاـفـسصو سسلـيـسساـباـك
ّنأا ىلع دّدسشيف ،رارسسألل ّيفئاظولا

:ًاّيوسضع ةطـبـترـم رارـسسألا فـئاـظو
ةلبجـل ٌةداـعإاو ٌةدلو ةـّيدوـمـعـمـلا>
سسلا وـه نورـيـمــلا .ناــسسنإلا يذـلا رـّ
سسدقلا حوّرلا لعفب ناسسنإلا كرحُي
،حيسسملا يف ةايحلا لامك كيرحَتل
اذه .<دسسجلا ءاسضعأا يّذغُي سسادُقلاو
يجولويزيفلا فسصولا هبسشي فسصولا
نأا عــيــطـــتـــسسي دحأا لو ،ّيدسسجـــلا
يف ًلوأا دَلوي مل نإا ىذغتي وأا كّرحتي
طابترا ةّيمهأا انه نم .ةيدومعملا
ةدلو :ةــثلـــثـــلا لاـــخدإلا رارـــسسأا

لوسسرلا بسسحب ،اننأل ،ءاذغو ةكرحو
<دَجونو كرحتنو ايحن هب> ،سسلوب
.(8٢ :٧١ لامعأا)

سسلا ىـقـبـيو ةايح يـف رـبـكألا رـّ
يذلا ِقلَخلا ِةداعإا لعف وه ةسسينكلا

،اذل .حيسســملا عوسسي برلا يف لسصح
يف دجن ل ،رسشع عباّرلا نرقلا ةياغلو
ّدُحـَت ةراـسشإا يأا يـحـيـسسمـلا اـنـقرـسش
ةعبسس ددعلا .ةعـبـسس ددعـلاـب رارـسسألا

،رسشع عبارلا نرقلا يف انَقرسش لخد
اّمأا .ةيبيلسصلا تلمحلا نم ٍريثأاتب
سسلاف يقرسشملا توـهلـل ةـبـسسنـلاـب رّ
هيلع مّلكتي يذــــلا ىوقتلا رسس ،ٌدحاو
ىلوألا هتـلاـسسر يـف لوـسسرـلا سسلوـب
ٌميظع ِعامجإلابو> سسواثوميت ىلإا

،دسسجلا يف رهظ هللا .ىوقتلا رسس وه
َزِرُك ،ٍةكئلمل ىءارت ،حورلا يف رربت
،ملاعلا يف هب َنِموأا ،ممألا نيب هب
هل .(6١ :٣ ميت١) <دجملا يـــف َعِفُر
.نيمآا رهدلا ىلإا هدحو دجملا

و ٍءيسش لك وه ُحيسسا
.عيما

ليإلا ـــــــــــــــــــ
(٩١-٢١ :٧١ اقول)

 اـمـيـف ناـمزـلا كلذ
ٍةـــيرـــق إا ٌلـــخاد ُعوـــسسي
ٍسصرُب ٍلاجر ُةرسشع هلبقتسسا

اوعفرو *ٍديعـب نـم اوـفـقوو
ُعوسسي اي لئاق مهَتاوسصأا
مهآار املف .انـمـحرا ُمـّلـعا

اورأاو اوــسضــْما مــهـــل لاـــق
مه اميفو .مكسسفنأا َةـنـهـكـلا

نإاو *اورـُهـَط نوـقــِلــطــنــم
دق هنأا ىأار ا مهنم ًادحاو
ٍتوسصب َهللا ُدّجمُي َعجر َئِرَب
ِههـجو ىـلـع رـخو *مـيـظـع
ناكو هل ًاركاسش ِهْيَمَدق دنع
ُعوـسسي باـجأاـف *اـيرـماــسس
دق ُةرــسشعـــلا سسيـــلأا لاـــقو
أا *ةعسسـِتـلا نـيأاـف اورـُهـط
َهللا َدّجميل عجري نَم ْدَجوي
هل لاقو *يبنجألا اذه لإا

دق َكــــــُناإا .ِسضماو مــــــُق
.َكسصلخ

لمأات
ـــــــــــــــــــ

بسضغلا لكلا اوحرطا>
نــم حــيــبــقــلا ملــكـــلاو
   .<مكهاوفأا

كاذ> ّنإا لوقن ّلأا انيلع
ينلعج كاذ> وأا <ينبسضغأا
 .<ةيبان ٍتاملكب هّوفتأا
لّمحتن نحن اهّلك تلاا
اندرأا ول انّنأل ،ةيلوؤوسسا
رسصبتب رومألا سصّحفتن نأا

رارسسألاو .هـتـماـيـقو حـيـسسمـلا توـم
ل ،ةـّيدوـمـعـمـلا اــهــنــمو ،ًلاــمــجإا
لب طقف دِمتعُملا سصخّسشلاب رسصحنت
رارـسسألا .حـيـسسمـلا دسسج ّلــك لاــطــت
.ةيـعرـلا ةاـيـح دادتـما ىـلـع سشاـعـُت
وسضعلا َمعطُت ْنأا ةّيدومعملا ةفيظو
  .حيسسملا ةمرك يف ديدجلا

سسولوـقـيـن سسيّدقـلا لـّلـحـي
رسشع عبارلا نرقلا يف سسليسساباك
رارـسسأا رـئاـسسو ةـّيدوـمـعـمـلا ىـنـعــم
ةبسسّنلاب رارسسألا ّنإا لوقيف ،ةسسينكلا
.<حـيـسسمـلا يـف ةاـيـحـلا> يـه هــيــلإا

هذه يـف ةدلوـلا يـه ةـّيدوـمـعـمـلاو
يف ُرُبعَي ّمث ًلّوأا ُدَلوي ءرملا .ةايحلا
نينجلا ّنأا امكف .ومّنلا لحارم رئاسس
يـف لـسصحـي اذـكـه مّدقـتـيو وــمــنــي
 .ةّيهلإلا ةدلولا

اهيف ومنلاو رارسسألا ةّوق ردسصم
ةئيسشمـلا لـب ناـسسنإلا ةـئـيـسشم سسيـل
نم وهف يحورلا لامكلا اّمأا .ةّيهلإلا
هّنكـلو ،ناـسسنإلا يـف ةـمـعـّنـلا راـمـث
ةّيرسشبلا ةئيسشملا لعف ىـلـع فـقوـتـي
،سسدقلا حوّرلا نيبو اهنـيـب رزآاـتـلاو
ءافسش ققحتي ثيحب ،ييحملا برلا
 .هلامكو هّومنو ناسسنإلا

ةيهلإلا ةاـيـحـلا يـف ةدلو رـسسلا
مهل نوـكـتـلو ،ةاـيـح مـهـل نوـكـتـل>
مهل نوكت .(0١ :0١ انحوي) <ةرفوب

ةرفوب نوكتو ،ةيدومعملا يف ةايح
حورلا ةمـعـنـب ديـجـمـتـلا ةرـبـخ يـف
ناـسسنإلا دـّجـمـتـي نـيـح يأا ،سسدقـلا
دهعلا ءايبنأا نم ايبن ريسصيف ةمعنلاب
.ديدجلا

ةعيبّطلل ٌةداعتسسا ةّيدوـمـعـمـلا
ةمايق لثم ،اـهـل ٌحلـسصإاو ةـّيرـسشبـلا
ةّوق يف ٌكارتسشا يه .اًمامت حيسسملا

ةمايقلـل ٌةـيادبو ٌنوـبرـعو ،هـِتـماـيـق
ةّيدومعملا .ةيدبألا ةايحلاو ةّماعلا

ّنكلو ،ناسسنإلل ُهللا اهحَنمي ةليسسو
ةـئـيـسشم ىـلـع فـّقوـتـي اـهـَلـيــعــفــت
يــف ناـــسسنإلا كارـــتـــسشا .ناـــسسنإلا
يـف ،نـيـّيـهـلإلا دجـمـلاو توـكـلـمــلا

دوجولاو ةيقنّتلا يف ،هـلـلا ةـنـياـعـم
نم رومأا يه حيسسملا عم ميدتسسملا



ل هّنأاب لبقنسس اّنك ،قدسصو
نأا ّودع ّيأا عـــيــــطــــتــــسسي
ناطـيـسشلا ىـتـح اـنـبـسضغـي
حـسضاو ًاـسضيأا اذـهو ،هـسسفـن

 لواسش لواح :دواد ةّسصق
فلآا ةثلث هلاسسرإاب هتّيذأا
ةقطنم  .هولـتـقـيـل لـجر

نم برقلاب لوعولا روخسص
كلا لـخد ،مـنـغـلا رــَيــِسص
إا هدرـــف بــك ٍفــهـــك

.مونلا هبلغ كانهو ،حاتل
،فـهـكــلا قــمــع  نــكــل

عــم دواد دوــجو َفدوـــسص
ناك تقولا كلذ  .هقافر
لواـسش لـتـق هـتـعاـطـتـسساـب
،كلذ عم ،ةـلوـهـسسب مـئاـنـلا

 ،هلاجر تاسضير عمو
هّودع إا ةءاـــــسسإلا دِرــــــُي
هدحو هـنـم بقا .دودـّلــلا
هتّبـج فرـط عـطـقو ءودهـب
،رــــــعــــــسشي نأا نود نــــــم
ليلق دعب لواسش ظقـيـتـسساـف
هءارو دواد جرـــخ .لـــحرو
اـي> :خرـسصو فـهـكــلا نــم
لواسش داعف ،<!كلا يديسس
دواد ّرخ ذئنيحو ،ءارولا إا

نم هل دجـسسو هـهـجو ىـلـع
عمسست اذا> :عـباـتو ديـعـب
ّنإا كل نولوقي نيذلا كئلوأل
مويلا ؟كتاـيـح بلـطـي دواد
دق ّبرـلا ّنأا كيـنـيـعـب تيأار
!فهكلا  يدي إا كملسسأا
تقفسشأا ،كلتق أاسشأا  ينّنكل

يدـــي ّدمأا نل :ُترّكفو كيلع
هللا حيسسم هّنأل ،يدّيسس ىلع
نـم ةـعـطــقــلا رــظــنا .وــه
اـهـتـكـسسم يـتـلا كفــطــعــم
لاق .<...اهتعطق انأا ،ّيديب
ًاروــمأاو اذـــه لواـــسشل دواد

ةسسلا بتاك هظحلي ام .<فورا
طقف هترهسش بسستكا سسوينوطنأا> ّنأا
ببـسسب سسيـلو هـلــل هــتــمدخ ببــسسب
.<ةعسساولا هتمكح وأا هتاباتك

 ،قرـفـلا اــم :لءاــسستــن دق
 ةاياو ةنبهرلا ب ،ةّيحيسسا
يطعت ةّينابهرلا ةايا له ؟اعلا

 ةايا نم كأا سصلخلل ةنامسض
ينيع  زيـي كاـنـه لـه ؟اـعـلا
؟رخآلا ّيحيسساو بهارلا ب هللا

؟خألا ىلع لّوألا ُهللا لّسضفي لهو
اذاـمـلـف زـيـي كاـنـه نــكــي  اذإاو
ةايا> ةيمسست ةنبهرلا ىلع تقلطُأا
؟<ةّيكئلا

اّنحوي سسيّدقلا ميلاعت إا اندع اذإا
ةايا ىلع يفسضي هارن ،مفلا ّيبهذلا
اهتعيو ،ةزّي ةروسص ةّينابهرلا

،طوقسسلا لبق ةّيكئلا ةايحلل ةدوع
حيبسست وه ّيسسيـئرـلا بهارـلا لـمـعـف
نم اًبوره يه تسسيل .هديجو هللا
 يقيقا اعلل قيق لب ،اعلا

ّطا دونج مه نابهرلا .اعلا بلق
مهّنإا .ناطيسشلا ةهجاوم  ّيمامألا
اوبلسص مهّنأل ،هللا توكل نودهسشي
مهو ،تاوهسشلاو ءاوهألا عم دسسا
امك .طايسشلا داهطسضا نولـّمـحـتـي
جاوزلا ىلع ومسست ةنبهرلا نأا تعي
ةاـــيـح إا ىــــعــــسسي بهارــــلا نأل
سشئاــع ةــلــيــسضفــلا ةـّيـلوـتـبـلا  اـً

 .رقفلاو ةعاطلاو
ب قّرفي ل اّنحوي سسيّدقلا ّنكل

فدهلا ديعسص ىلع ّاملعلاو بهارلا
وـهو ،ناـنـثإلا هــيــلإا ىــعــسسي يذــلا
مامأا نافـقـيـسس اـمـهلـكـف .سصلا
.ءاوسس ّدح ىلع ناـبــَسساـحـيـسسو هـلـلا

دحاو جذوّ اـمـلـعـلاو بهارــلــلو
ا عوــسسي وــه اــمــهــتاــيحــيــسس.

يذلا وه ناـكا سسيـل هـل ةـبـسسنـلاـب
يه ةّيكلـسسا لـب ناـسسنإلا سصـّلـخـي
ةفلت قرط كانه اًذإا .هسصّلخت يتلا
... لّملا ،جاوزلا ،ةنبهرلا :سصلخلل
ل ّنأا انل حسضّتي مّدقت ام ىلع ًءانب
ىـلـع ّاـمـلـعـلاو بهارـلا ب قرــف

سصلا يأا ،ةّوجرا ةياغلا ديعسص

ةنبهرلا ـــــــــــــــــــ
سسيّدقلاب اًمود ةنبهرلا تطبترا

ابأا تعُي يذـلا بـكـلا سسوـيـنوـطـنأا
ةسسّدقا انتسسينك هل دّيعتو ،ةنبهرلا

 نوـناـك رـهـسش نـم رـسشع عـباـسسلا
سسويـنوـطـنأا سسيّدقـلا سشاـع .اـثـلا
.دليملل عبارلاو ثلاثلا نرقلا ب
بكلا سسويسسانثأا سسيّدقلا بتك دقو
اهراسصتخا نك يتلا هتايح ةسس
سسوـيـنوـطـنأا سسيّدقـلا دلُو :اـتـلاـب
ّيحيسسم نيدلاو نم .م05٢ ماع

 ةعقاولا اموك  دعب .رسصم طسسو
عـيـمـج عــيــبــب ماــق هــيدلاو ةاــفو

ءارقفلل لاومألا ىطـعأاو هـتاـكـلـت،
 دهزـلا ةاـيـح ةـسسراــم عرــسشو
ةسسمخ دعب .هتيب نع ديعب غ ناكم
ةــسسماا غــلــب دقو ،اــًماـــع رـــسشع
ةّفسض إا لقتنا ،هرمع نم ثلثلاو
ةقطن فرعُي ام إا ،ىنميلا لينلا
ةدم نـكـسسو ،<ةــّيــجراا لاــبا>
.ةروـجـهـم ةـعـلـق  ةـنـسس نـيرـسشع

ثـك هـلوـح عـّمسشيعلا ةيـغـب نو
تاـعوـم تأاـسشنو ،هـلاـثــم ىــلــع
يتلا كلت اـهـّمـهأا ،ةبـك ةـّيـناـبـهر
ىلعو .نورطـنـلا ةـقـطـنـم  تناـك
سسويـنوـطـنأا سسيّدقـلا ّنأا نـم مـغرـلا

هّنأا ّلإا ،نابهرلا ءلؤوه دسشرم ناك
وه سشاع دقل .دهزلا ةايح سشيعي لظ
ّبرلا  دقر .دارفنإلا ةايح هعابتأاو
سسمــخو ةــئــم نــع .م65٣ ماــع
.تاونسس

ناك ،سسويسسانثأا سسيّدقلا بسسحب
ةمكـح> لـجر سسوـيـنوـطـنأا سسيّدقـلا
ةـمــعــنــلا> نــم ًاءوــلو <ةــّيــهــلإا

 هـّنأا نـم مـغرـلا ىـلـع ،<فـطـلــلاو
ناك امدنعو .ةباتكلاو ةءارقلا مّلعتي
:مهبيجي ناك كلذب هنورّيعي سضعبلا
ءاج امهـّيأا ،نوـلوـقـت اذاـم ،اـًنـسسح>
اـمدنـعو <؟فورا مأا لـقـعــلا ،ًلوأا

ًلّوأا ءاج لقعلا ّنأاب نولبقي اوناك
سسيّدقـلا ناــك ،فورا تتأا هــنــمو
ْنـــَم ،كلذـل> :فـيـسضي سسوـيـنوـطــنأا

إا هـل ةـجاـح ل حـجار لـقـع هدنـع



 حــيــسساــب دالا للــخ نــم
اذإاو .ةـسسيـــنـكــلا يــنــعأا ةــعاــما
ّلك ةايح ةقيرـط  اًدـّيـج اـنـلـّمأاـت
جرـخـي :ةـهـباـسشتـم اـهد اـمـهـنـم
اع إا لخديل اعلا نم بهارلا
لـمـعـي ؛ةـّيرـيدلا ةـّيوـخألا يـه رـخآا
هركسشيو هلـلا إا لـهـتـــبـي ؛سشيـعـيـل
عمتجي ؛جاتا دعاسسي ؛موي ّلك
كاسشلــــــــــل ةوــــــــــخإلا عــــــــــم
لـجأا نـم يـّلـسصي ؛ةـّيـتـسسراـخـفإلاـب
نم اهلعفي اهّلك هذــه ... نيرخآلا
ّجـتـحا اذإاو .اـعـلا اذـه  سشيــعــي
ىلع ةمئاق بهارلا ةايح ّنأاب مهدحأا
ةّيسصو رّكذتنلـف ،ةّرـمـتـسسا ةلـسصلا
لــب اوــّلــسص> نأا سسلوـــب لوـــسسرـــلا
 يــتــلا ،(٧١ :5سست١) <عاطـقـنا
إا لــب ناــبــهرــلا إا اــهــهــّجوــي
ّنإاف انه نم .كينولاـسست يـّيـحـيـسسم
 ةاـيا اــيــحــي ّيــحــيــسسم ّلــك
وأا بيـبـطـك هـعــقوــم نــم حــيــسسا

بلاــط وأا مّلعم وأا لماع وأا سسدنهم
... بهار وأا نــــهاك وأا

ةليسضف تسسيـل ةـعاـطـلا كلذـك
يه لب ،ةّينابهرلا ةاياب ّسصتخت
ٍناـسسنإا ّلـك نـم ةـبوـلـطـم ةـلــيــسضف
وه عوسسي حيسسا ناك اذإاف .ّيحيسسم

املعلاو بهارلا جذوّ، لوقي امك
،مـفـلا ّيــبــهذــلا اــّنــحوــي سسيّدقــلا

امك ،حيسساب ءادتقلا وه بولطاو
،يكاطنألا سسويطانغإا سسيّدقلا لوقي
حيسساب ءادتقلا اذه نوكي فيكف
اًجذو عوـسسي ّبرـلا نوـكـي فـيـكو
انتعاطب حيسساب يدتقن نحن ؟انل
هاــبأا وــه عاــطأا اـــمـــك بآلا هـــلـــل
نّيبت يتلا ةلثمألا لوطتو .ّيوامسسلا
وـه اــم ب قرــف دوــجو مدع اــنــل
بولطم وه امو بهارلا نم بولطم
.ّاملعلا نم

اـــيازم ةنبــهرـلا ىـطـعـُت اذا
اذـه  ةاـيـحـلـل يـتـلا كلـت قوــفــت
ةاــيا> تيــّمـــُسس اذاو ؟اـــعـــلا

 ؟<ةّيكئلا

اذامو .نوفرعت امك ىرخأا
كتوسص اذهأا> ؟لواسش باجأا
رـجـفـناو <؟دواد يـنـبا اــي
-١ :٤٢ مــسص١) ًايـكاـب
٧١).

 ثدــــح ٍيغت ّيأا
نـم بسضاـغـلا كلا سسفــن
لاوـــــــقألا ،دواد لاوـــــــقأا
ةـّيـنـلا نـسسـُحـب ةــمــعــفُا

ماحلاو عـــسضاوــــتــــلاو
يذلا كاذ اذكـه !ةـبـيـطـلاو
لـمــــتـحــي ل ًلــبــق ناــك
رــعــسش ،دواد مــسسا عاــمــسس
ةـّيوـبأا ٍةـّبـح نآلا هوـحـن
تفــتـــخا .هـــنـــبا هاـــعدو
ّلحي يكل هــبلق نم ةوادعلا

فـطـعـلاو ّدوـلا اـهـــناـكــم
ميظع .عقوـتـم غ لـكـسشب
لــــعــج !ًاـــقـــح دواد وـــه
لّوحو ،ًانونح ًاـبأا لـتاـقـلا
أاـفـطأاو ،ٍلــمــح إا بئذــلا
.ةّبا ىدنب بسضغلا نوّتأا

ّلأا طقف سسيل ،ًاذإا هبتننل
ّيأا اـنـئادعأا نـم اـنـبـيـسصي
نـحـن بـّبـسسن لأا لـب ،ءوـسس
ٍذــئـــنـــيـــح ،مـــهـــل ىذألا
انيمحيو ّبرلا انـكراـبـيـسس
اـمدنـع دواد ىـمــح اــمــك
،رطخ  هتايح تحبسصأا

انئادعأا نم عفرأا حبسصنسسو
كأا ،مـهـنـم ًةـمـكـح كأاو
بوبو ،ةماركو ًاراقو
سساـنـلا نـم ،عـيــما نــم
.هللاو

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

ّنأا يه ةّينابـهرـلا ةاـيا ةزـيـم
حيــسسا  هتاـيـحـب عـفدي بهارـلا
ىـــعـسسي هـــــنإا .ىــسصقألا اــهّدح إا
حيسسملل ةيّلكلا ةعاطلا  سشيعلا إا

 ّلـك نـم ةـظ هـتاـيـح تاـظ،
ّلـك هـلـلاـب ذـيذـهـلا إا ىـعـسسي وـهو

ةّبــــا ءانتـقا إا ىعسسيو ،ح
ّبرـلا ةـّب لاـثـم ىـلـع يـه يـتـلا
لـــجأا نـم هـسسفـن لذـب يذــلا عوــسسي

نوــكـــي كاّذإا رــيدلا ... اـــنـــسصلـــخ
ةسسم ظفحي يذلا ّاثا ناكا
نابهرلا كسشي ثيح ،هذه بهاّرلا

 ،توكلا ةايح قيق  اًعيمج
اـعـلا اذـه  اـيـحــي نــم ّنأا ح
هتلوا  ىّتـسش قـئاوـع هـهـجاوـت
ةـــّبـاو ةـــعاــــطــــلا  ةاــــيا

.ةلسصلاو
تناك اذإا هـــــّنإا لوــقلا ةسصلخ

اذإاو ،لامكلا ةايح يه بهارلا ةايح
نوــكـــــن نأا اــناـعد دق ّبرــلا ناــك
ناسسنإا ّلك ّنإاف ،(8٤ :5تم) لماك
ةاـيـح اـيـحــي نأا ّوــعدم ّيــحــيــسسم
ّيحيسسم ناسسنإا لك ّنإا يأا ،بهارلا

.بهار وه

سسوينوطنأا سسيدقلا ديع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رابلا  اـنـيـبأا ديـع ةـبـسساـن
هللاب حسشوتا بكـلا  سسوـيـنوـطـنأا
ةــيــسشرــبألا يــعار ةداــيـــسس سسأاي
ةلـسص ةـمدخ سساـيـلا تيـلوــبوا
ءاـسسم نـم ةـسسداـسسلا دنـع بورــغــلا
ةمدخو اثـلا نوـناـك 6١نـثإلا
نـم ةرـسشاـعـلا دنـع يـهـلإلا سسادقــلا

اثلا نوناك٧١ ءاـــثلثلا حابسص
 نــيّراــبــلا اــنــيوــبأا ةـــسسيـــنـــك

سسوـيفروـبو بـكـلا سسوـيـنوـطـنأا
.ةينارطا راد  يئارلا

ةرسشنلا ىلع عطإلاناكملاب
:تننإلا ةحفسص ىلع اًيعوبسسأا

bl.gro.sotrauq.www


