
ةلاصسرلا ــــــــــــــــــ
( 6: 31-02يناع)
َدعو ا َهللا نإا ُةوخإا اي

َمِسسقُي نأا نك  ذإا َميهربإا
مـسسقأا هـنـم ُمــظــعأا وــه ا
كـنـكِراـبُأً ـئاـق *هـِسسفـنـب
*ًاثـكـت كـنرـثــكُأاو ًةــكرــب
*َدِعوا َلان ىنأات ذإا كاذو
ا َنومِسسقُي ُسساـنـلا اـمـنإاو
لك يسضقنتو مهنم ُمظعأا وه
سسـَقـلاـب مـهـنـيـب ٍةرـجاـسشم ِمَ
َءاسش ا كلذـلـف *تيـبـثـتـلـل
ِدـِعوا َةـثَرَو َديزـي نأا ُهـلــلا
هـمزـع ِلو ِمدعـل ًاــناــيــب
سســَقــلاــب طــسسوــت ىـتـح *مـَ
نوحتي  ِنْيَرمأاب َلُسصحن
ُهـلـلا َفـِلـخــُي نأا ُنــك و
ٍةيوق ٍةـيزـعـت ىـلـع اـمـهـيـف
إا اـنأاـجـتـلا نـيذـلا نـحــن
عوسضوا ِءاجرلاب ِكسسمتلا
اــنــل وــه يذــلا *اــنــماــمأا

ٍةـنـيـمأا ِسسفـنـلـل ٍةاــسسرــِمــك
ِلــخاد إا ُلــخدت ٍةــخــسسار
ُعوسسي َلَخد ُثيح *باجا

ىلع راسص دقو انل ٍقباسسك
َسسيـئر َقداـسصيـكـلـم ِةـبــتِر
.دبأا إا ٍةنهك

موصصلا نم عبارلا دحألا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جرخي نأا نكمي  سسنجلا اذه>

هذهب .<موسصلاو ةسصلاب ّإا ءيسشب
هذيمت عوسسي برلا باجأا تاملكلا

نحن عطتسسن مل اذامل> هولأاسس امدنع
.<؟(مـكـبأا حورـلا يأا) هـجرــخــن نأا
ةيمهأا برلا رـهـظـُي ُتاـمـلـكـلا هذـهـب
يف موسصلا عـم ةـقـفارـتـمـلا ةـسصلا

.نـمؤوـمـلا ةاـيــح
يـــــه ةـــــسصلا
حورـلا ةـباـثــمــب
لك ييـحـُي يذـلا

ذنم ةيحور ةايح
ىـتـحو اـهـتـيادب
.هللاب قاسصتـلإا
بسسحــب ةــسصلا
اـنـحوـي سسيدقـلا
مـفــلا يــبــهذــلا
طـــُبُر ىـــمــــسسأا>
لّوحتف ،هللاب انقثوت يتـلا ةـبـحـمـلا
ةيناحور بولق ىلإا ةيمحللا بولقلا

ةرويغ بولق ىلإا ةرـتاـفـلا بوـلـقـلاو
بوــلــق ىــلإا ةــيرــسشبــلا بوــلــقــلاو
اذإا> :فـيـسضي هـنا ىـتـح .<ةـيواـمـسس
ًاناسسنإا نا تظح  سصلا بحُية
ءيسش هيف سسيل نا لاحلا يف فرعاف

وه هلل حلسصي  يذلاف .ًادبأا حلاسص
.<ةايح هيف سسيلو تيم

انسسبل انعيمج اندمتعا امدنع
متدمتعا نيذلا مكلك مكنأ> :حيسسملا

لغ) <حيسسملا متسسبل دق حيسسملا يف
نوريملاب انـحـسسـُم اـمدنـع .(72 :3
سسدقلا حورـلا اـنـيـلـع لـح سسدقـمـلا

عوسسي برـلا ىـلـع ردحـنا يذـلا هـسسفـن
انرسصو ،(61 :3 تم) هتيدومعم موي

حيسسملا ةروسص ىلع ءاـحـسسم ًاـعـيـمـج
سسدقلا حورلا ةمعنو ةوقب ًايلات .برلا
ىلع ًعف نوكن نأا بجي ،انيلع ّلاحلا

يذــلا عوــسسي برــلا لاــثــمو ةروـــسص
انتايح يف ايحن نأا ينعي اذه .هانسسبل
يننوبحت متنك نإا> :هاياسصو بسسحب
.(51 :41 وي) <ياـياـسصو اوـظـفـحاـف

نـــــيـــــب نـــــم
يتلا اـياـسصوـلا

برـــــلا ناــــــك
اــهــب يــسصوـــي
نحنو ،هذيمت
نــــــم ًاــــــسضيأا

ةوعدلا ،مهلخ
:ةسصلل ةمئادلا
 يكـل اوـّلـسص>
يـــف اوـــلـــخدت
وــل) <ةــبرــجــت

:62 تم) <اوّلسصو اورهسسا> ،(04 :22
اـم لـك> نأاـب اـندعـي هـنا ىـتــح ،(14
نأا اونمآاف نوّلسصت امـنـيـح هـنوـبـلـطـت
.(42 :11 رم) <مكـل نوـكـيـف هوـلاـنـت
لاثملاب ةـسصلا عوـسسي برـلا اـنـمـلـع
:ةعامجلا عمو ًايدرف اهسسرامي هارنف
<يّلسصيل ًادرفنـم لـبـجـلا ىـلإا دعـسصو>
لـخدو> ،(64 :6 رــم ،32 :41 تـم)
ماقو تبسسلا موي هتداع بسسح عمجملا
.(45 :31 تــم ،61 :4 ول) <...أارقـيـل
لبق نوتيزلا لبج يف هب ماق ام رخآاو
ناـك مآاو بلــسصلا ىــلإا قــطــنإا
.(64-62 :62 تم) ةسصلا

نَم رثكأا وه سسقرم يليجنإا لعل

7102 /31 ددعلا
راذآا62 دحألا

موصصلا نم عبارلا دحألا

يمّلصسلا انحوي سسيدقلا دحأا
ةكئا سسيئر ليئا عماج راكذت

عباصسلا نحللا
عباصسلا رَحَصسلا ليإا



فّلختلل دسسجلا ةحار ىلإا ةجاحلاب
عوسسي برلا مهلف ،برلا ةدئام نع
يــف تناــك هــتــحار يذــلا ،ًاــثـــم
.ةسصلا

سسداسسلا حاحسصإا يف أارقن ًاسضيأا
نا ،(64-03) سسقرـم لـيـجـنإا نــم
لـمـعـلا نـم لـيوـط موــي دعــب برــلا

دعـب لـجر فآا ةـسسمـخـلا ماــعــطإاو
،نيتكمسسلاو تازبخ سسمخلا رـيـثـكـت
مهعّدو اـمدعـبو> عوـمـجـلا فرـسصي
.(64 :6) <يّلسصيل لبجلا ىلإا ىسضم
.ذيمتلا عم لمعلا ىلإا داع اهدعب
نم دب  هنا برلا نم مّلعتن اذكه
ناسسنإا حور يـيـحـُت يـتـلا ةـسصلا
. انداهج عباتنو رمتسسن نأا عيطتسسنل
هللا ىلإا اـنـسسفـنأا مـّلـسسن ةـسصلا يـف
 .هيعارذ ىلع انلمحي وهو

عوبسسأا نم برتقن نحن اميف
ةسسينكلا يف أارقـن سسدقـمـلا مـيـظـعـلا
(13-71 :9 رم) يليجنإا عطقملا
نبا نإا> برلا نعإاب يهتني يذلا
سساــنــلا يديأا ىــلإا مــلــسســُي رــسشبــلا

يف موقي لتقُي نأا دعـبو هـنوـلـتـقـيـف
نعإا اذه قـبـسسي .<ثلاـثـلا موـيـلا

موسصلاو ةسصلا ىلإا ذيمتلا ةوعد
:وه هب ماق امب مايقلا اوعيطتسسي يك
حورلا درط امك ريرسشلا اودرطي نأا
اـمدنـع ًاـسضيأا لـعـف اذـكــه .مــكــبأا

.ةيناـمـسسجـلا يـف بّرـجـمـلا هـهـجاو
ريرسشلا ىلع رسصتناو بآا ىلإا ىّلسص
يذلا ،هسسفن ريرـسشلا اذـه .هـتـبرـجـتو
لواـحـي هـنا يـسضاـمـلا دحأا اـنـلــق
،انداهج نع فقوتنل انبعت لغتسسا

ديزمب إا هيلع رسصتنن نل ريرسشلا اذه
ىـلـع مزـعـلاو موـسصلاو ةـسصلا نـم
هذه لاوط هب موقن انك ام ةعباتم
ىلع لسصحن يكـل ةـسسدقـمـلا ةرـتـفـلا
.انلجأ عوسسي برلا هب ماق ام رامث
يتلا ةنيفسسلا امه موسصلاو ةسصلا
اذـه براـجـت رـحـب يـف اـندوــقــتــسس
يك ،انقرغيل جئاهلا رحـبـلا ،مـلاـعـلا
 .نامأا رب ىلإا لسصن

ليإلا ــــــــــــــــ
(13-71 :9 سسقرم)

 إا اند نامزلا كلذ
هـل َدجــسسو ٌناــسسنإا َعوــسسي
كُتيـتأا دق ُمـّلـعـم اـي ًـئاـق
*مـكــبأا ٌحور هــب يــنــباــب
ُهـُعرـسصي ُهذـخأا اـمـثــيــحو
هنانسسأاب ُفِرـسصيو ُدـِبزـُيـف
ُتلأاـــــسس دقو .سسبـــــيـــــيو
ملف ُهوجِرخُي نأا كَذيمت
ًـئاـق هـباـجأاــف *اوردقــي
إا ِنمؤوا ُغ ُليا اهيأا

ىـتـح مـكدنـع ُنوـكأا ىـتـم
*إا ِهب مله .مكلِمتحأا ىتم
تقولل ُهآار املف .هب ُهوتأاف

ىلع َطقسسف ُحورلا ُهعَرسص
*ُدـِبزـُيو ُغرــمــتــي ِسضرأا

نـم مـك ذـنــم ُهاــبأا لأاــسسف
لاقف *اذه هباسصأا نامزلا

ُهاقلأا ام ًاثكو ،ُهابسص ذنم
 و راــــنــــلا اهاــــي

َتعطتسسا نإا نكل .ُهَكـِلـهـُيـل
اـنـيـلـع ْنـنـحـتــف ًاــئــيــسش
نإا ُعوسسي هل لاقف *انْثِغأاو
لـكـف َنـِمؤوـت ْنأا َتعـطـتـسسا
*نمؤوملل ٌعاـطـتـسسـُم ٍءيـسش
ْنـِم ّيــبــسصلا وــبأا َحاــسصف
يّنإا لاقو ٍعوـمدب ِهـتـَعاـسس
مدع ْثِغَأاف .دّيسس اي ُنِمؤوُأا
نأا ُعوسسي ىأار املف *اإا
ِهـيـلإا نورداــبــتــي َعــما
ًئاق َسسجنلا َحورلا  َرهتنا
ُمــكــبأا ُحورــلا اــهــيأا ُهــل
ْجُرخا ِنأا كرمآا انأا مسصأا

ىـلـع ،هـلـيـجـنإا قاـيــسس يــف ،ءاــسضأا
برـلا ةاـيـح يـف ةـسصلا ةـيروـحــم
نم هدحو سسقرم يـلـيـجـنإا .عوـسسي
انل فسصي ةعبرأا نييلـيـجـنإا نـيـب
برـلا ةاـيـح نـم نـيـلـماـك نـيـموــي
انل عسضي نأا ديري هب اننأاك .عوسسي
يحيسسملا ةايحـل ًاـجذوـمـن وأا ًاـثـم
ةروسص ىلع ةيدومعملا يف دولوملا
لوأا حاحسصإا يـف .هـلاـثـمو برـلا
موـي لوأا اـنــل فــسصي (41-93 :1)

هتراسشب أادب امدنع عوسسي برلل لمع
ىلإا نادمعمـلا اـنـحوـي مـلـسسُأا اـمدعـب
ىلع ىسشم عوسسي نا لوقي .نجسسلا
سسرطب ناعمسس اـعدو لـيـلـجـلا رـحـب
اـعد مـث ،هاـعـبـتـيـل هاـخأا سسواردنإاو
.هاـخأا اـنـحوـيو ىدبز نـب بوـقــعــي
يف مّلعو موـحاـنرـفـك لـخد اـهدعـب
ىفسشو نيطاـيـسشلا جرـخأاو عـمـجـمـلا

ةامح مهنيـب نـم نـيرـيـثـك ىـسضرـم
رخأات ىتح مّلعيو لمعي لظ .سسرطب
ماق ًادج ًاركاب حبسصلا يفو> ،ءاسسملا

ٍءـخ عـسضوـم ىــلإا ىــسضمو جرــخو
مـث ،(53 :1) <كانـه يـّلـسصي ناـكو
حارـتــجاو ةراــسشبــلــل اــهدعــب داــع
برلا ذم يه ةسصلا ،ًاذإا .بئاجعلا
قسصتلي نأا هتـحارو ،حاـترـيـل عوـسسي
ةباثمب يه ةـسصلا نا اـمـك .هـلـلاـب
يـك ةوـقـلاـب هدّوزـي يذـلا نـحاــسشلا
انيلع اذكه .هلمع عباتيو فنأاتسسي
باعسصلاب ةئيلملا انتايح يف نحن
نأا ةيسشيـعـمـلا موـمـهـلاو طوـغـسضلاو
حاترتف ةسصلاب برلا ىـلإا ئـجـتـلـن
انـبـلـق رـُسسو حاـترا ىـتـمو ،اـنـبوـلـق
ءوده دسسجلا ةايح> :اندسسج حاتري
يف يه انتحار .(03 :41 مأا) <بلقلا
لـسصحـي دق .هرـيـغ يـف سسيـلو برــلا
اذإا ةـيدسسجـلا ةـحارـلا ىـلـع ناـسسنإا
اذإا نـكــل ،تقوــلا سضعــب هدسسج حارأا
ةلاح يف هريمسضو هبلقو هلقع يقب
و ةيحور  ةحار دجي نل سشوسشت

نا نولوقي نيذلا امأا .ةيدسسج ىتح
نوججحتيو ةحار موي وه دحأا موي



*ِهـيـف ُلـخدت ْدـُعـت و هـنـم
ًاثــك ُهــطــَبـــخو خرـــسصف
ِتّياك راسصف هنم جرخو

دق هـنإا نوثـك لاـق ىـتـح
ِهديـب ُعوـسسي ذـخأاــف *تاــم
لخد او *ماقف ُهسضهنأاو
ىلع ُهُذيـمـت ُهـلأاـسس ًاـتـيـب
نحن عِطَتسسن  اذا ٍدارفنا
نإا مهل لاقف *ُهَجِرخُن نأا

ْنأا نــــك  َسسنا اذـــــه
ةسصلاـب إا ٍءيـسشب َجُرـخـي
نم اوجرخ او *موسصلاو
ليلا  اوزاـتـجا كاـنـه
*ٌدحأا يرْدــــَي نأا دِرـــــُي و
ُهَذيمـت ُمـّلـعـي ناـك هـنإاـف
رسشبـلا َنـبا نإا مـهـل لوـقـيو
سساــنــلا يديأا إا ُمــَلــسســـُي
لَتقـُي نأا دعـبو هـَنوـلـتـقـيـف
.ثلاثلا مويلا  ُموقي

لمأات ـــــــــــــ
هآار املف .هيـلإا هوـمّدقـف>

عقوف حورلا هـعرـسص تقوـلـل
 .<دبزيو غّرمتي سضرأا ىلع

ناطيسشلل برلا حمسس دقل
ةروــسصب هّرــسش رـــهـــظـــُي نأا

هابأا لأاسسي .ةّيـنـلـع ةـحـسضاو
إا هدسشري يكل نامزلا نع
لـــــّسسوـــــتـــــلا إاو ناإا
ًاديعـب لـجرـلا ناـك .ناإاـب
ثكي نكي و ناإا نع
.يبسصلا سسفن سصخب ًاثك
 إا لــّسسوــتــي ــتــلاذـيـم
.<كذيمتل ُتلـقـف> :ناإاـب

 دجـــــسسي،  عــــكرـــــي، 

دَقَف هـيـَتـفـسش ّسضعـي نـَمو بيذاـكأا
ُةـنـيز> ،(03 :61 مأا) <ارــسش َلــَمــكأا
نم ٌريخ ريقـفـلاو ُهـُفورـعـم ِناـسسنإا
ٌراع بذكلا> ،(22 :91 مأا) <بوذَكلا

يف لازي  وهو ،ناسسنإا يف ٌحيبق
،(62 :02 يسس) <بدأا يدقاف هاوفأا
نينمؤومـلا رـيـغو نوـفـئاـخـلا اـّمأاو>
ةاـنزـلاو نوـلـِتاـقــلاو نوــسســِجرــلاو
عـيـمـجو ناـثوأا ةدبـعو ةَرـَحــسسلاو
ةرـيـَحـبـلا يـف مـهـُبـيـسصنـف ةـَبَذـَكــلا
وـه يذـلا ٍتيرـبـكو ٍراـنـب ةدقـّتــمــلا
ّنأ> ،(8 :12 ؤور) <يناـثـلا توـمـلا

سسلاو بـكـلا اـًجراـخ ةانّزـلاو ةرـَحـ
نـَم ّلـكو ناـثوأا ةَدـَبـَعو ةـلـَتـَقـلاو
.(51 :22 ؤور) <اًبذك عنسصيو ّبحي
بذـكــلا ىــلــع َمــكــلا ّنأا ظــحــن
باـتـكـلا يـف ادج ٍسساـق نـيـباّذـكـلاو
يف فقي بذكي يذلا دجن ذإا ،سسّدقملا

نم مهريغو ةَلَتَقـلاو ةاـنزـلا ةـبـترـم
ةَحَبقتسسم ٍلاعـفأاـب نوـموـقـي نـيذـلا

.ادج
 هّنأا رسصاعملا ّيحيسسملا ةلكسشم

ربكأا ةلكسشملا ّنكل .ّبرلا مك أارقي
 يذلا هسسفن ّيحيسسملا اذه ّنأا يه
ديلاقتلل عمسسي ،ةّيهلإا ةملكلا عمسسي
ةئـطاـخ تناـك وـل ىـّتـح ،ةـّيوـيـندلا

ّأا انيلع ،اذل .كهلا ىلإا ةلسصومو
سضَرفُي ٍرمأا ّيأا ،نيّيحـيـسسمـك ،لـبـقـن
هيلإا رظّنلاو هسصّحفت نود نم انيلع
ناك اذإا فرعن يكل ،زييمتلا نيَعب
لسصوي وأا ّبرلا مـك عـم ىـسشاـمـتـي
هذــه نــمو ،سسوــفــّنــلا كــه ىــلإا
.<ناسسين لّوأا ةبذك> ديلاقتلا

بذكلا ينعي  ،ىرخُأا ةيحان نم
اًسضيأا لب ،رخآا اندحأا عدخي نأا طقف
.اهعادخو انسسفنأا ىلع بذكلا اننكمي
انسسفنأا ىلع بذكن نحن ؟كلذ فيك
اـنـّنأاـب نـيـعـنـتـقـم نوـكــن اــمدنــع
 نيح يف نوّيـقـيـقـح نوـّيـحـيـسسم
يـف ىوــسس ةــسسيــنــكــلا ىــلإا بهذــن
سضيأا .داـيـعأا انسسفنأا ىلـع بذـكـن ،اـً

نحنو نوحلاسص انّنأاب عنتقن امدنع

ناصسين لّوأا ةبذك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لّوأا يف ةسسّدقملا انتسسينك دّيعت

مـيرـم ةـسسيّدقـلـل ناـسسيـن رـهــسش نــم
سصُخ يـتـلا ،ةـّيرـسصمـلا سضيأا اهل َسصّ اً
نيح يف .موسصلا نم سسماخلا دحأا
ةايح ترداغ ةسسيّدقل ايـسسنـك دـّيـعـن
،ّيهلإا قسشعلا وحن ةهجّتم ةئيطخلا

 يـمـلاـع عـبـقـن لازـنانقـسشع يـف اـ
سصخ انّنإا ىّتح ،ةئـيـطـخـلـل موي انسصّ
.بذكلل ناسسين نم لّوأا

ناسسين نم لّوأا بيذاكأا حوارتت
<ءاسضيبلا ةبذكـلا> هـيـّمـسسن اـم نـيـب
ةايحب يدوت دق يتلا بلاقملا نيبو
امو حرـمـن اـنـّنأا اـنـُتـّجـح .ناـسسنإا
ءافسضإ ةئيرب لامعأا وه هب موقن

ًةّرم ّإا ثدحي  اذهو ،حرفلا نم وج
ةسسّدقملا انتسسيـنـك ّنـكـل .ةـنـسسلا يـف
باتكلا راظنم نم بذكلا ىلإا رظنت
هـُتاـحـفـسص سضيـفـت يذـلا سسدقـمــلا
 اًيلات ،بذكلا نيدت يتلا تايآاب
ةبذك> نيب سسّدقمـلا باـتـكـلا قّرـفـي
.نول ريغ نم ىرخُأاو <ءاسضيب

بسسحب ليجنإا يف حسضاو حيسسملا
سسيـلـبإا وـه ٍبأا نـم مـتـنأا> :اـّنـحوــي
.اولمعت نأا نوديرت مكيبأا ِتاوهسشو
ملو ءدبلا ذنم سساّنلل ًاّتق ناك كاذ
.ّقح هيف سسيل هّنأ ّقحلا يف تبثي
اّمم مّلكتي امّنإاف بذكلاب مّلكت ىتم
.(44 :8) <باّذكلا وبأاو باّذك هّنأ هل
،سسيلبإ ٌنبإا وه بذكي نَم ّلك ،اًذإا

 .هبذك عون ناك امهم
هيَدهعب سسدقملا ُباتكلا نيدي

قدّسصلاب جهلي يكنح ّنأ> :بذكلا
،(7 :8 مأا) <بذكلا يَتفسش ُةَهَركمو
اـّمأا ،ةـمـكـحـلا تبـنـي قـيّدسصلا مــف>
:01 مأا) <عـَطـقـُيـف بيذاـكأا ناــسسل

،ٍبذك مك سضغبُي قيّدسصلا> ،(13
،(5 :31 مأا) <لِجخُيو يزخُي ريّرسشلاو
دهاسشلاو ،بذكي نل نيمأا دهاسشلا>
،(5 :41 مأا) <بيذاكأاب هوفتي روزلا
يـف رـّكـفـيـل هـيـنـيـع سضـّمـغـي نــَم>



 و بوـتـن نوكت اذـهـبو ،فرـتـعـن
نَمك ،ريخأا ٍعازن ةلاح يف انسسفنأا
عـنـقـيو لاـسضع ٍسضرـم نـِم يـناـعـي
ىلإا جاتحـي و رـيـخـب هـّنأاـب هـسسفـن

انسسفنأا عنقن ةبذك ربكأا اّمأا .بيبط
،ّبرلا هديري ام فرعن انّنأا يهف اهب
.سسّدقملا باتـكـلا أارـقـن  نـيـح يـف
ّبرلا ةئيسشم فرعن نأا اننكمي فيك
انل هلوقي ام ىلإا عمتسسن نأا نود نم
وأا ميدقلا دهعلا يف هئايبنأا لخ نم
؟ليجنإا يف ةرسشابم

ّنأا مهفن نأا انيلع ،ةياهنلا يف
،ةريثك ٍخاخف نم يّجـنـت ةـقـيـقـحـلا
بيذاكأا ىلإا اـنّرـجـي بذـكـلا اـمـنـيـب
دمحُت  بئاسصم يف انعقويو ىرخُأا

ىّتح ،قدسصلا ّبحنلف ،كلذل .اهابقع
ةرـيـغـسص لـكاـسشم يـف اـنـعـقوأا وـلو
عوقولا نم لسضفأا كلذ ّنإا ذإا ،ةّيتقوو
اهجسسني يتلا توبكنعلا كارسشأا يف
نم ّبرلا فرعن انوعد .بذكلا انل

قــيــبــطــتو هــمــك ةءارــق لـــخ
ءاـنـبأا نـم نوـكـن اذـكـهو ،هاـياـسصو
عـم اـًجراـخ ىـمرـُن و ،توـكـلـمــلا
ةلَتَقلاو ةانّزـلاو ةرـَحـسسلاو بـكـلا>
ّبحــي نــَم ّلــكو ناــثوأا ةَدــَبـــَعو
.(51 :22 ؤور) <اًبذك عنسصيو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ انحوي سسيدقلا
يمّلصسلا

ــــــــــــــــــــــــــــ
دحأا يف ةسسدقملا انتسسينك ميقت

سسيدقـلا راـكذـت موـسصلا نـم عـبارـلا
مّلسسلا> باتك بتاك ،يمّلسسلا انحوي
.<هللا ىلإا

يماع نيب سسيدقلا اذه سشاع
ًابهار اهمظعم ىسضق ،006و525
يف وهو ءانيسس ريد دسصق .ًادحوتمو
غلب املو ،هرمع نم ةرسشع ةسسداسسلا
ًادحوتم ةيدابلا يف لزتعا نيرسشعلا

يـف اـهاـسضق ةـنـسس نـيــعــبرأا ةدمــل

ةرارحب عّرسضتي  .لّسسوتي
ذـخأا كلذـل .برـلا إا ىـتــح

ناــمز نــع هــلأاــسسي برـــلا
ىـلــع هاــيإا ًاــثاــح سضرا

هباجأاـف .ناإا نـم ديزـم
نإا نكلو .هابسص ذنم> :بأا

نّنحتف ًائيسش عيطتسست تنك
.<اّنِعأاو انيلع

ناإا مدع ناك مك تيأارأا
نإا> لوقي يذلا نأ ؟لجرلا
نمؤوي  هنأا ينعي <تعطتسسا
.عيطتسسي رخآا نأاب

تنك نإا عوسسي هل لاقف>
ءيسش لك ،نمؤوت نأا عيطتسست
:9 رم) <نمؤومـلـل عاـطـتـسسم
هــنأ  اذـــه لوـــقـــي .(32
لب لجرلا ناإا مدع لهجي
هـبذــجــي نأا لواــحــي هــنأ
و ناإا إا ًاـيـجــيردت
نا هل رهظي نأا هسسفن تقولا
ناطيسشلا جارخإا مدع ببسس
ًاسضيأا وه ذيمتلا لبق نم
نأا إا هـبـتــنا .هــناإا مدع
لاق برلا نا ركذي يليإا
نأا َتعــطــتـــسسا نإا> :بأـــل
بلـطـي برــلا نأ ،<نــمؤوــت
مّدقتا نم ًاناإا ًامئاد
نـع ىـعـسسي ناـك .ءاـفــسشلــل

كلت ءافسش إا ناإا قيرط
اهدّيـسس وـه يـتـلا سسوـفـنـلا

نا امف بأا اّمأا .اهرّبدمو
سضفـي ءاـفـسشلا نأا عــمــسس
وـبأا خرــسص تقوــلــل ًاــناإا
اي نمؤوأا :لاقو عومدب دلولا

 .اإا مدع نِعَأاف دّيسس
سساملاب سسويروغيرغ سسيدقلا

نوـنـف ًارـبـتـخـم ،ةـسصلاو داـهـجـلا
رـيرـسشلا عـم ةروـظـنـمــلا برــحــلا

لبقتسسي ناك .هللا عم مّلكتلا ةوحو
داـسشرإا يـبـلاـط ةّدمـلا هذـه لــخ

.مـهـسضعـب ماـقـسسأا يـفـسشيو يـحورـلا
هــلوــح اوــقــلــطأاو سضعــبـــلا هدسسح

تمسصف ،راثرثلاب هوتعنو تاعئاسشلا
هـيـلإا اوداـعــف ،ةــلــماــك ةــنــسس ةّدم
سصخ لجأا نم مّلكتي نأا هنولسسوتي
ريدل ًاسسيئر بخُتنا كلذ دعب .سسوفنلا
بتك ريدلـل هـتـسساـئر لـخ .ءاـنـيـسس
بلط ىـلـع ًءاـنـب <هـلـلا ىـلإا مـّلـسسلا>
نأا يف بغر يذلا وثير ريد سسيئر
ةـيـحورـلا حاوـلأا> اـنـحوـي بتــكــي
.نابهرلا ةعفنمل <ديدجلا سسومانلل
لوح ةلاقم نيثث ىلإا باتكلا مّسسُق
ةعادولاو ةعاطلاو موسصلاو ةسصلا

دهزلاو تمـسصلاو رـجـسضلاو بذـكـلاو
لئاسضفلا هذه يقتري نَم .ءاوهأاو
وأا جردلا دعسصي نَم هبسشي ةيحورلا
لقتنيل مسسب دقر مث .هللا ىلإا مّلسسلا
.ةيوامسسلا رادخأا ىلإا

نم نيثثلا يف ًاسضيأا هل دّيعن
.راذآا رهسش

ةلّترم ةيصسمأا ــــــــــــــــــــــــــــــ
ةدايسس ،ةّيسشربأا يـعار ةـكرـبـب

لـيزـجـلا سساـيــلا تيــلوــبورــتــمــلا
سسيّدقـلا ةـقوـج مــيــقــت ،مارــتــحإا
ّمسضت ةلّترم ةيسسمأا مّنرملا سسونامور
ريبكلا موسصلا ليتارت نم ةعومجم
نـم ةـسسداـسسلا دنـع كلذو ،سسّدقـمــلا

يف7102 ناسسيـن2 دحأا ءاــسسم
،سسووــقــيــن سسيّدقــلا  ةـــسسيـــنـــك
 .ةّيفرسشأا

ةرصشنلا ىلع عطإلاناكملاب
:تننإلا ةحفصص ىلع اًيعوبصسأا
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