
ةلاشسرلا ــــــــــــــــــــ
(61-01 :2 ةيمور)
ُةماركلاو ُدا ُةوخإا اي

ُلـعـفـي نــَم لــكــل ُمــسسلاو
ًلوأا ِدوــهــيـــلا نـــــم َــا
نأل *يـناـنوـيــلا نــم مــث
ٌةاــبا ِهــلــلا دنـــع صسيـــل
نــيذــلا لــكــف *هوــجوـــلـــل
ِصسوـماــنــلا ِنودب اوأاــطــخأا

.نوكِلهـي ِصسوـماـنـلا ِنودبـف
 اوأاــطــخأا نــيذــلا لـــكو
ِصسوـماـنـلاـبــف ِصسوــماــنــلا
صسيــــل هــــنأل *نوـــــنادـــــُي
مه ِصسوـماـنـلـل َنوـعـِماـسسلا
لـــــب هــــلــــلا دنــــع رارــــبأا
مه ِصسوماـنـلاـب َنوـلـِماـعـلا
نـيذـلا َألا نإاـف *نورـُي
اذإا ُصسوماـنـلا مـهدنـع صسيـل

وه ا ِةعيـــبـطـلاـب اوـلـمـع
 نإاو ءلؤوهف صسومانلا 

مهف ُصسومانلا مهدنـع نـكـي
نـيذـلا *مـهـسسفـنأل ٌصسوـماـن
صسوـماـنـلا َلـمـع َنورـِهـظـُي
مــهــِبوــلــق  ًاــبوــتـــكـــم
مهُراكفأاو ٌدهاسش مهُمسضو

ــــــــــــــــــــــــــ متنأا ةمعنلاب
نوشصلخم ـــــــــــــــــــــــ

يف يأا ،تئافلا دحألا يف انديع دقل
عيـمـجـل ،ةرـسصنـعـلا يـلـي يذـلا دحألا
ةرمث يه ةسسادقلا نأل كلذ ،نيسسيدقلا

انتباجتسساو ،انيف صسدقلا حورلا لمع
،نيـسسيدق نوـكـن نأا اـنـل برـلا ةوـعدل
صسدقلا حورلا لمعي نأا انحامسس ىدمو
مكنإاف> لوـسسرـلا صسلوـب لوـقـي .اـنـيـف
ةــــــمـــعـــنـــلاـــب
نوـــــــــسصــلــخــم
ناميإلا ةطـسساوـب
مكنـم صسيـل كلذو
ةـيـطـع وـه اـمــنإا
نـم صسيــلو هــلــلا
ــئــل لاـــمـــعألا
فأا) <دحأا رختفي
لــه .(9و8 :2
اذـهـب دوـسصقــمــلا
امهم اننأا مكلا

صصلخـن اـنـئـطـخ
نألو ةيناجم ةمعن وه صصخلا نأل
عبطلاب ؟صصخلا ىلإا دوقت ل لامعألا

ةقيقح مهفن يكلو .ئطاخ ريسسفت اذه
يـه اـم :لأاـسسن نأا بجـي ،دوـسصقــمــلا
؟انل ةيطعو ةبه نوكت فيكو ؟ةمعنلا

يف خفن ناسسنإلا هللا قلخ امدنع
حورلا هذه .ةيح ًاحور هحور نم هفنأا
صسودقلا هحور يه هللا نم ةقثبنملا
ايحن هـتـطـسساوـب نحن يذلا يـيـحـمـلا

انيف صسدقلا حورلا نود نم .كّرحتنو
انـنـكـل ءاـيـحأا ودبـن دق .تاوـمأا نـحـن
.ىتوم ةقيقحلاب

ناك ؛طوقسسلا لبق مدآا ركذتنل
ةلح هرون نم هسسبلأا هللا نكل ًانايرع
هاطعأا .ةقيلخلا لك ىلع هطّلسس .دجملا

هلعج .لامجلاو ةوقلاو مهفلاو ةمكحلا
مدآا َدــَقــَف طوــقــسسلا دعــب .ٍتئاــم رــيــغ
ًخدُم ءاقـــسش يف لخدو ىلوألا هبهاوم
نوَكِلو .ةقيلخلا ىلإا توملا هـتـيـسصعـمـب
هتبحم ةرثك لجأل ةمحرلاب ًاينغ هللا
تّلزلاب ًاتاومأا انك نيح اهب انبحأا يتلا
صصّلخي مل هللا نأا لإا .حيسسملاب انايحأا
ةّيرح هل كرت دقل .هنع ًامغر ناسسنإلا

لكـسشب .هـسضفر وأا صصـخـلا اذـه لوـبـق
حورلا لعـف يـه ةـيـهـلإلا ةـمـعـنـلا ماـع

اــنــيــف صسدقـــلا
يذــــــلا وــــــهو
ىـلـع اـندعاــسسي
.صصخلا لوبق

رّبعي فيك
نــع نــمؤوــمـــلا

ةـمـعـن هــلوــبــق
؟صصـــــــــــخلا
يحــــيــــسســـــملا
زورفم يقيقحـلا
صسّركم ،حيسسملل
هتقو .ةّيلكلاب هل

.حيسسملل هبلق ،حيسسملل هركـف ،حـيـسسمـلـل
ىطخ ىلع رمتسسيل مئاد داهج يف وه
نأل صشطـع وأا عوــج هــّمــهــي ل .عوــسسي
دهاجملا .يحلا هؤوامو هماعط وه عوسسي
بوقعي لاثم ىلع وه ناميإلا ليبسس يف
ملو ليللا لاوط برلا كم عراسص يذلا
هنم لني مل ام هرداغي نأاب هل حمسسي
.ةمعن قوف ةمعنو ةكرب

هل دجي ل دق عوسسيل زورفملا نمؤوملا
صسدقلا حورلا كلذل ،ًادَسضَع عمتجملا يف
صسّركملا وأا زورفملا .هدسضَعو هتّوق وه
مهنأل صسانـلـل ًاـيداـعـم صسيـل حـيـسسمـلـل
دّلوي يركفلا طـمـنـلا اذـه .هـلـثـم اوـسسيـل

عيطم حيسسملل صسّركملا .ءايربكلا هدنع
،صسانلل ًاّبحم هلعجي يذلا صسدقلا حورلل

7102 /52 ددعلا

ناريزح81 دحألا

سسويدنول ديهششلا راكذت

لوألا نحللا

اثلا رـَحـَشسلا ليإا



ىتح يفسشت ىسضرمللولّمكتنيسصقانلل
.نيمآا ،ىنفي ل يذلا دجملا ةّلح صسبلن

ــــــــــــــــــــــــــ خراشص توشص ةيربلا يف ـــــــــــــــــــــــ
42 يف ةسسّدقملا انتسسينك دّيعت

ديجملا قباسسلا يبنلا دلومل ناريزح
انمدخ هنع فرعت .نادمعملا انحوي
،يلعلا هللا يبن> هـنأاـب ةـيـجروـتـيـلـلا
مـيدقــلا نــيدهــعــلا نــيــب طــيــسسوــلا

نيب مئاقلا ءايبنألا مظعأا>و ،<ديدجلاو
ءايبنألا ةورذ>و ،<ةمـعنلاو صسومانلا

مـتاـخ> ،<مـسسَرـلا صسوـماـن ةـمـتاــخو
ةـمـعـنـلا ةروـكاـبو ءاـيـبـنألا عـيـمــج

بـكوكو ءايـبـنألا ةدعاـق> ،<ةدـيدجـلا
نـم برـلا هــسسدق يذــلا> ،<بكاوــكــلا
دويـق هـتدلوـب لـحـف رـقاـعـلا اـسشحـلا
.<ةميقعلا بولقلا حف>و ،<ةرقُعلا

نيّراب نيدلاو نم قباسسلا يبنلا دلو
رابلا يبنلا امه نسسلا يف نيمّدقتم
تاباسصيـلأا ةراـبـلاو نـهاـكـلا اـيرـخز
ةدلاو ةبيسسن يهو ًارقاع تناك يتلا
نـم لوألا حاـحـسصإلا يـف أارـقـن .هـلإلا
رهظ ليئاربج كملا  نأا اقول ليجنإا
لبحلاب هايإا ًارسشبـم اـيرـخز نـهاـكـلـل
ميرم ءارذعلل رهـظ اـمـلـثـم ،اـنـحوـيـب
.عوسسي برلاب لبحـلاـب اـهاـيإا ًارـسشبـم
اذهل كـمـلا مـك قدسصي مـل اـيرـخز

ًاتماسص ىقبي نأاب كملا هيلع مكح
.هناوأا يف همك ّمتي نأا ىلإا صسرخأا
مك ةرسشابم تلبقف ميرم ءارذعلا امأا
برـلـل ةـمأا اـنأا اذوـه> ًةـلـئاـق كـمـلا

.(83 :1ول) <كلوقك يل نكيلف
ةبسسنلاب ًةبوجعأا انحوي ةدلو تناك

،نيحلا كلذ يف هموق ينب دوهيلا ىلإا
مويلا يـف تناـك ىوـقألا ةـبوـجـعألاو
ناـسسل ةدقـع تكـفـنا اـمدنـع نـماـثــلا
نـيرـسضاـحـلــل أاــموأا نأا دعــب اــيرــكز
هاف حتفف ،انحوـي دوـلوـمـلا ةـيـمـسستـب
:ًـئاـق صسدقـلا حورـلا نـم ًاـئـلــتــمــم
دقتفا هنأل ليئارسسإا هلإا برلا كرابم>
اـهـيأا تنأاو ... ،هـبـعــسشل ءادف عــنــسصو
مدقتت كنأل ،ىعدت ّيلعلا يبن يبسصلا
يطعتل ،هقرط ّدعتل برلا هجو مامأا
ةرـفـغـمـب صصـخـلا ةـفرـعـم هـبــعــسش

يتلا انهلإا ةمحر ءاسشحأاب مهاياطخ

اـمــــيــف جــَت وأا وــكــسشت
ُهـلـلا ُنـيدي َموـي .اـهــنــيــب
بسسحــب ِصساــنــلا َرـــئارـــسس
.حيسسا َعوسسيب يليإا

ليإلا ـــــــــــــــــ
(32-81 :4 ىتم)

 اميف  نامزلا كلذ
ىـلـع ًاـيـسشاـم عوـسسي ناـك
ىأار لـيـلا ِرـحـب ِئـطاـسش
ُناـعـمـسس اــمــهو نــيَوــَخأا
ُصسواردنأاو ُصسرـطـب وـعدا
 ًةـكـبـسش ِناـيـقـلـُي ُهوـخأا
اـناــك اــمــهــنأل) رــحــبــلا

اـمـهـل لاـقـف *(نـْيَداـيـسص
اـمـكـلـعـجأاـف يءارو مـلــه
ِتقوللف *صساـنـلا يَداـيـسص
*ُهاـعـبـتو َكاـبـسشلا اــكرــت
ىأارـف كاــنــه نــم َزاــجو
اــمــهو ِنــيرــخآا ِنــيَوــَخأا
انحويو ىدبز ُنب ُبوقعي
َعـم ٍةــنــيــفـــسس  ُهوـــخأا
ِناحـِلـسصـُي ىدبز اـمـهـيـبأا
*امهاــــعدف اـمــــهـَكاـبـسش
َةـنـيـفـسسلا اـكرـت ِتقوــلــلو
ناكو *ُهاـعـبـتو اـمـهاـبأاو
َلـيــلـــا ُفوــطــي ُعوــسسي
مهـعـما  ُمـّلـعـي ُهـلـك
ِتوـكـلا ِةراـسشبـب ُزرـكـيو
لـكو ٍصضرـم لـك يـفـسشــَيو

.بعسشلا  ٍفعُسض

مـهـبوـلـق مــسسل ةادأا هــنــم لــعــجــي
ليبسس يـف دهاـجـمـلا .مـهـتـنـيـنأاـمـطو
،يعامتجا نـئاـك ةـيوـلـعـلا مـيـلـسشروأا
.عمتجملا يف هلاعفأاب ناميإلا لوقي
حورلا نم ئـلـتـمـي نأا ىـعـسسي ذإا وـهو
هنورسسكي ًازبخ ملاعلل حبسصي ،صسدقلا
قوفسشلا يرماسسلا لاثم ىلع .اوعبسشيل

روسضح بحاسص ،حارجـلـل مـسسلـبـم وـه
ناسسنإا لك .رثؤوـمو لـعاـف اـمـنإا قـيـقر
لجرأا لسسغب هاسصوأا عوسسي نأل ،هبيرق

لسصحيل دهاجي نَم .صضرألا ءافعسض
امب يردزي ل صسدقلا حورلا مَعِن ىلع
نأا لواحي لب عمتجملا يفو ايندلا يف
حورـلا بهاوـمـب عـمـتــجــمــلا صسدقــُي
مَعِن ىلع لوسصحلل ىعسسي نَم .صسدقلا
ل ىتح هابتنإلاو ةظقيلا ُمئاد حورلا
وـهو ،نـيرـخآلا ىـلإا هـفرـسصتـب ءيـسسي
ةميمنلاو ماسصخلا بنجتي كلذ لجأل
ريغ رواـحـم وـه .دسسحـلاو ةـتاـمـسشلاو
مسس عـناـسص وـه ،هراـكـفأاـب ٍتنـعـتـم
.بلقلا عسضاوتمو عيدو

يهف قتعت لو خيسشت ل ةمعنلا نألو
ةمعنلا .ًامود ةددجتمو ةديدج ىقبت
ةجاحب نحن ام انيطعت اهنأل ةسشعنُم
ًبقت انم رثكأا لافطألا .موزللا دنعهيلإا
اهنوبسستكي فيك نوفرعي مهنإا .ةمعنلل
ام> :ديسسلا لوقي اذهل .بلقلا ةطاسسبب
نلف دلوألا لثم اوريسصتو اوعجرت مل
:81 ىتم) <تاومسسلا توكلم اولخدت
لافطألا داعبإا مدع ىلإا وعدي كلذل .(3
لو يـلإا نوـتأاـي دلوألا اوــعد> :هــنــع
توكلم ءلؤوـه لـثـمـل نأل مـهوـعـنـمـت
َلهألا كرابي  هللا .(61 :81 ول) <هللا
.هيلإا مهدلوأاب نولبقُي نيذلا

نإا> :هذيمتل ديسسلا لوق مهفن اذكه
نوقوذي ل انهه نيمئاقلا نم ًاموق
ىتأا دق هللا توكلم اوري ىتح توملا
نأا لـبـق اوـتوـمـي نـل ءلؤوــه .<ٍةّوــقــب
ةوقب نيئلتمم مهتيبارت ىلع اوبلغتي
.مهـيـف لـماـعـلا صسدقـلا حورـلا لـعـفو
.ءلؤوه نم انـعـيـمـج نوـكـن نأا ىـسسع
هسسدق يـلـكـلا حورـلا نـكـسسي نأا ىـسسع
:هيلإا ةخراسصلا ةيـفزـخـلا ةـيـنآلا هذـه
نكسساو َلاعت صسدقلا حورلا اهيأا مله
صصّلخو صسند لك نـم اـنرـّهـطو اـنـيـف
 .انسسوفن حلاسصلا اهيأا

يتلا ةمعنلا نم ئلتمن نأا ىسسع



لمأات ـــــــــــــــــــ
رئارسس هللا نيدي موي ذإا

يــلــيإا بسسحــب صساــنـــلا
 .حيسسا عوسسيب

اذه ىلـع رـمـتـسسن ل
لو ،يخالا اذهو نواهتلا
رــسضاا ناــمزــلا عــِسضـــُن
لجؤون لو ،مئادلا اوتلاب
عورسشلا هدعب امو دغلا إا

 ـئـل لاـمـعألا انيسصقـي
يذــلا كاذ ردا حرــف نــم
انذخأاي ذإا انسسوفن بلطيسس
نم ةارع اندجيو ةلفغ ىلع
،ةاـسصلا لاـمـعألا ةـيـلـح
يـنـغـي ل تقو  حوـنـنــف
فسسأانو ،ًائيسش حاوـنـلا اـنـع
يذـلا ةاـيا ناــمز ىــلــع
ح  هلاــمعتسسا انأاسسأا

.ًاعفـن اـنـفـسسأاـت اـنـيدجـي ل
لوـبـقـم تقو نآلا اذوـهـف>
<صصـخ موـي نآلا اذوــهو
:6 وك2) لوسسرلا لوقي امك
ةبوــتلا نامز وه اذه .(2
ناــمز وـــهـــف يـــتآلا اـــمأا
سصلا ناوأا اذـه .ةأاـفاــكا
.ةـيزـعـتـلا ناوأاــف كاذ اــّمأا
نــيذــلا هـــلـــلا عـــي نآلا
،ءوسسلا قـيرـط نـع نوّدترـي
نوـــــكـيـف ٍذــئــنــيــح اــّمأاو
،بيهرـلا صصحاـفـلا اـعـت
عـيـمـج نـع ،صشغـُي ل يذـلا

بارتقاب نادمـعـمـلا اـنـحوـي رـسشب
هذه ليل نأا ينعي اذه .تاومسسلا توكلم
فسصو دقل.ةياهنلاىلإا برتقا دقةايحلا
نأل ٌليل اهنأاب ةايحلا صسلوب لوسسرلا
ريخلا نيب زييمتلا عيطتسسي ل ناسسنإلا

،نيَملظم هتايحو هركف ناك اذإا رسشلاو
هيف يذلا مويلا كاذ وهف راهنلا امأا
فـسشكـُتو رارـبألاو نوـقـيّدسصلا رـهـظـي
نوكتـف ةـلـيـسضفـلاو ةـبـحـمـلا لاـمـعأا

نمف .نيرخآل ًاكـهو مـهـل ًاـسصـخ
عوسسي برلا فرعي مل ،ليللا يف صشيعي
يف .قيرـطـلا لـسض دقو ،دعـب حـيـسسمـلا
طقف ،ةليسضفلا لعف عيطتسسن ل ليللا
برلا لاق كلذل .راهـنـلا يـف اـهـلـمـعـن
يذلا لامعأا لمعأا نأا يغبني> عوسسي
ل نيح ٌليل يتأاي .راهن ماد ام ينلسسرأا
.(4 :9وي) <لمعي نأا دحأا عيطتسسي

:ريبكلا صسويراكـم صسيدقـلا لوـقـي
صسفنلا نيزي نأا عيطتسسيحيسسملا هدحو>
صسبلي ل يحيسسم لك .ةمعنلا صسابلب
لسسوتي نأا هيلع ًاّيوامسس ًاّيحور ًاسسابل
ةوق نم هسسفن صسبلُي يكل حيسسملا ىلإا
ىّرعت يذلا نأل ،يهلإلاصسابللا نموهللا

يزـخ صسبـلـي صسدقـلا حورـلا ءادر نــم
صسانلا لجخي امكو .ةريثكلا ءاوهألا

نودعتبيف ًايراع ًاناسسنإا نوري امدنع
صسوفنلا نع هـلـلا دعـتـبـي كلذـك ،هـنـع
يـف حـيـسسمـلا عوـسسي صسبـلــت ل يــتــلا
صسبلت ل يتلا صسوفنلا نعو ،ةقيقحلا
ىلع .<حيسسملا صسبلت لو حورلا صسابل
اهيّرعت نم لجخت نأا ئطاخلا صسفن
بلطتف ،حيسسملا عوسسي برلا صسابل نم
 .<حيسسملا دجم اهسسبلينأاهللا نم ٍذئنيح

سسّدقملا عمجملا ـــــــــــــــــــــــــــــ
نم صسدقملا يكاطنألا عمجملا دقعنا
ةديسس ريد يف7102 ناريزح9 ىلإا6
كريرطـبـلا ةـطـبـغ ةـسساـئرـب دنـمـلـبـلا
يسسركلا ءابآا روسضحو رسشاعلا انحوي
.يكاطنلا

ةحار لجأا نم عمجملا ءابآا ىّلسص
ايليإا نارطملا ةمحرـلا ثـّلـثـمـلا صسفـن

1/4/7102 يف لـقـتـنـمـلا اـبـيـلـسص
حاورأا عم هسسفن بّتري نأا برلا نيلئاسس
ةيسشربأا عقاو اوسسرادت مث ،نيقيّدسصلا

فـقـسسألا اوـبـخـتـناو ةرـغاـسشلا هاـمـح
ةيسشربأا ىلع ًانارطم يـكـبـلـعـب لوـقـن

ءـعـلا نـم قرـسشمـلا اـندقــتــفا اــهــب
ةملظلا يف نيسسلاـجـلا ىـلـع ءيـسضيـل
يف انمادقأا يدهي يكل ،توملا لظو
.(87 -67و86 :1ول) <مسسلا قيرط

<ةمعن ءولمملا> ينعي انحوي مسسا
<نونح هللا> وأا ةينانويلا ةغللا يف
ومني انحوي ناك .ةيربعلا ةغللا يف
يف ًاسشئاع صسدقـلا حورـلاـب ىوـقـتـيو
ًاكسسنتم ،رويغلا ايليإاب ًايدتقمو ةيربلا

ىلع دلج نم ةـقـطـنـمـب ًاـقـطـنـمـتـمو
ىلع ةيهلإلا ةريغلاب ًادقّتمو ،هيوقح
ءدب نيح ىلإا هظفحو صسومانلا قيبطت
(08 :1وـل) لـيـئارـسسإا يـنـب هـتراـسشب
سشبـم يدوـمـعـمـب ًارـةرفغـمـل ةـبوـتـلا ةـ
،برلا قيرط اودعأا> :ًئاـق اـياـطـخـلا
.(4-3 :3ول) <ةميقتسسم هلبسس اوعنسصا

،نادمعملا انحوي يبنلا دلوم ديع يف
صسيدقلا ةلاسسر نم ًسصف ةسسينكلا أارقت
لوقـي يـتـلا  هـيـمور لـهأا ىـلإا صسلوـب
اهنإا .تقولا نوفراع مكنإاو اذه> اهيف
نأاف .مونلا نم ظقيتسسنل ةعاسس نآلا

نيح ناك اـمـّم برـقأا نآلا اـنـسصـخ
،راهنلا براقتو ليللا ىهانت دق .اّنمآا

ةحلسسأا صسبلنو ةملظلا لامعأا علخنلف
اـم اذـه .(21 -11 :31ور) <رونـلا

سشبــي ناــك لـهأا قـباـسسلا يـبـنـلا هـب رـّ
دقف اوبوـت> مـهاـيإا ًاـيـعاد ةـيدوـهـيـلا
 .(2 :3 تم) <تاومسسلا توكلم برتقا

مويلا ةجاحـلا صسمأاـب نـحـن مـك
انيداني انحوي يبنـلا توـسص عـمـسسنـل
صسلوب لوسسرلا هلاق امبو هب زرك امب
ًاينيتور حبسصأا دقل .هيمور لهأا ىلإا
نم هب ناهتسسُي ل ددع نع انعامسس
مـلاـعـلا .ٍبورـحو ٍبلـسسو ٍلـتـق ثادحأا
يف ،مظلا عايسض يف طبختي مويلا

ةيناطيسشلا ةئيطخـلا لاـمـعأا ناـجـيـه
رونـلاو ةـلـيـسضفـلا لاـمـعأا نـع ًاديـعـب
صسلوـب لوـسسرـلا لوـقـي .يــقــيــقــحــلا
<ةرـيرـسش ماـيألا نإاـف تقوـلا اودتــفا>
يــك ناوآلا ناــح دقــل .(61 :5 فأا)
يف فهكلا لـهأا ةـموـن نـم ظـقـيـتـسسن

نم ام .انتيهاركو انسضغبو اـنـتـمـلـظ
يـتأاـت ىـتـم ةـفرــعــم هرودقــمــب ٍدحأا
نع هباسسح اهيف مدقي يتلا ةعاسسلا
ناسسنإلا ىلع كلذل .ةيسضرألا هلامعأا
نع هسسفن ءيهيل هلسسك نم ظقيتسسي نأا

ةمايقـلـل ةـحـلاـسصلا لاـمـعألا قـيرـط
.ةنونيدلاو



ءابآلا صسرادت كلذك .اهعباوتو هامح
دـبو نـطوـلا يـف تاـيـسشرـبألا عـقاو
ةيحورلا مكاـحـمـلا عـقاوو ،راـسشتـنلا

دادعإا اورّرـقو ناـنـبــلو اــيروــسس يــف
مكاحملا ريوطت ةـيـفـيـك لوـح رّوـسصت
ةـيـلـعاـف رـثـكأا حـبــسصتــل ةــيــحورــلا

ريراقت ءابآلا صضرعتسسا مث .ةيفافسشو
راوـحـلاو يـنوـكــسسمــلا لــمــعــلا نــع
لـمـعو يـكـيـلوـثاـكـلا يــسسكذوــثرألا

طــسسوألا قرــسشلا صسئاــنـــك صسلـــجـــم
راوحلا ةيمـهأا ىـلـع ديدسشتـلا اوداـعأاو
يكاطنلا رودلاو يحيسسملا ملاعلا عم
نع بغي ملو .راوحلا اذه يف حتفنملا
نـم مـهؤواـنـبأا هــيــناــعــي اــم ءاــبآلا

ةرـئادلا بورـحـلا ةـجـيــتــن بعاــسصم
اوسضرعتـسساو ةـيداـسصتـقلا تاـمزألاو
ةيمنتلـل ةـيـكرـيرـطـبـلا ةرـئادلا لـمـع
اذه معد عيمجـلا اودسشاـنـف ةـثاـغإلاو
ءابآلا ركنتسسا كلذك .يدسضاعتلا لمعلا
اهنم يـناـعـي يـتـلا ةرـّمدمـلا برـحـلا
تيتفت ىلإا تّدأا يتلاو يروسسلا بعسشلا
ىـلـتـقـلا فلآا طوـقـسسو عـمــتــجــمــلا

نم اورّذحو نيدوقفـمـلاو ىـحرـجـلاو
يتلا ةيداسصتقلا تابوقعلاو راسصحلا

تاـقـبـطــلا ةــسصاــخ ةروــسصب تلاــط
عمتجملا اودسشانو ةريقفلاو ةحداكلا
راـسصحـلا كف ىـلــع لــمــعــلا يــلودلا

فــنـــعـــلاو باـــهرإـــل دح عـــسضوو
اودسشان امـك ،تيـتـفـتـلاو رـيـجـهـتـلاو
فسشك ىلع لمعلا ملاعلا يف نيرّيخلا

نيـفوـطـخـمـلاو نـيدوـقـفـمـلا رـيـسصم
نانارطملا مهـنـيـب نـمو مـهرـيرـحـتو
.انحويو صسلوب

ىلإا نانبل ةدوعب ءابآلا بّحر كلذك
باختنا دعب ملاعلا يف لعافلا هعقوم
ةموكحلا ليكسشتو ةيروهمجلل صسيئر
صسلجملا يف عيرسشتلا ةكرح ةداعتسساو
مارتحا ةيمهأا ىلع اودّدسشو يباينلا
نوناق يّنبت يف روتـسسدلاو قاـثـيـمـلا

ةـحـسص نـّمؤوـي باـخـتـنإــل بسساــنــم
عمتجملا تانّوكم عيـمـجـل لـيـثـمـتـلا
دحاوـلا مـهـسشيـع دـّطوـيو يـناـنـبــلــلا

اـمـك .نـطوـلا راـطإا يـف مـهـتـكارــسشو
ةحفاكم ىلإا ةفداهلا تاوطخلا اوكراب
ماعلا لاملا ردهل دح عسضوو داسسفلا

راــكــفأاو لاوــقأاو لاــمـــعأا
رـــعـــسشــن نآلا .رـــسشـــــبـــلا

اّمأاو ،هتانأا لوط ليعاف
 فرـعـنـسسف موــيــلا كلذ

ــح ةـلداـعـلا هـتـنوـنــيد
باذـعـلـل اـنــسضعــب موــقــن
ةايـحـلـل اـنـسضعـبو يدبألا
لانيو> ،(2 :21 اد) ةيدبألا

بسسح ىـلـع اـنـم دحاو لـك
(01 :5 وك2) <عنسص ام
ةعاط نع دعاقتـن َماـتـحـف
إا اـناـعد يذـلا حــيــسسا

ــفأا ؟يواــمــسسلا هــكــلــم
نـع دترـن ـفأا ؟قـيـفـتــسسن
إا ةــدقـــلا اـــنـــتاداـــع
ل َمـِل ؟يـلـيإلا لاـمـكــلا
كلذ اـنـنوـيـع بسصن عـسضن
بيــهرـلا مـيـظـعـلا موــيــلا
نــيذـلا ماـقــُي هــيــف يذــلا

نــع تااــسصلا اوــلــمـــع
 نوـــلاـــنــــيو برــــلا
سشحـُيو ،ءاـمـسسلا توـكـلـم رـَ
نع تائيسسلا اولمـع نـيذـلا
منـهـج مـهـلـبـقـتـف راـسسيـلا
لــيــل مــهاــسشغــيو راــنــلا
كانهو> ،ةيدبألا تاملظلا
فـيرـسصو ءاـكـبــلا نوــكــي
ىتم بتـك اـمـك <ناـنـسسألا

(52: 03).
بكلا سسويليشساب سسيدقلا

لمع ليعفت لجأا نم مهتوعد اودّدجو
ءاسضقلاو ةبسساحملاو ةباقرلا ةزهجأا
ةقثلا يناـنـبـلـلا نـطاوـمـلا ديـعـتـسسيـل
عـّلـطـت ىـلـع اودكأاو .تاــسسسسؤوــمــلاــب
ىلع موقي ينانبل ماظن ىلإا عمجملا

ةيلعفلا ةاواـسسمـلاو ةـنـطاوـمـلا ةرـكـف
اورّبعو نينطاوملا عيمج نيبةلماكلاو
مهؤوانبأا هل صضّرعتي امل مهسضفر نع
مهئايتسسا نعو ،صشيمهتو نامرح نم
يـف مـهـل يداـمـتــمــلا ءاــسصقإلا نــم
لومعــــملا فرعلـل ًاـفـخ فـئاـظوـلا
.هب

عـقاو ديدسش قـلـقـب ءاـبآلا عـباـتو
نميلاو قارـعـلا يـف ةرـئادلا بورـحـلا

بوعسش محري نأا هللا اولأاسسو امهريغو
مئارجلا اوبجسش امك ،ةيبرعلا ةقطنملا
ًارخؤوم نويحيسسملا اهل صضّرعت يتلا

ةيمارلا تلواـحـمـلا لـكو ،رـسصم يـف
اوفقوت امك ،مهريجهتو مهفيوخت ىلإا

ةرمتسسملا ينيطسسلفلا بعسشلا ملآا دنع
ةيليئارسسإلا تاـطـلـسسلا يـعـسس اوـنادأاو
بعـسشلا ىـلـع ةـنـمـيـهــلا ءاــقــبإا ىــلإا
لاكسشأا لك اونادأا اـمـك ،يـنـيـطـسسلـفـلا
تاـيـلـمــعــلاو فّرــطــتــلاو باــهرإلا
تبرسض يتلا ةيراـحـتـنلا ةـيـباـهرإلا
ىلإا اوعدو .ملاعلا يف ةعقب نم رثكأا
ةحفاكـمـل ةـيـلودلا دوـهـجـلا رـفاـسضت
 .لقنتملا باهرإلا

نع ةسسارد ىلإا ءابآلا عمتسسا ًاريخأا
مويلا ملاع يـف نـيـسسيدقـلاو ةـسسادقـلا

ىـنـعـم صسسسحـت ةـيــمــهأاــب اوــهّوــنو
مهءانبأا اوّثـحو اـنـماـيأا يـف ةـسسادقـلا

ءادتقلاو ةسسادقلا بورد صسّملت ىلع
.نييكاطـنإا  نـيـسسيدق نـم قـبـسس نـمـب
ةدايسس ىلإا ًادفو لسسرأا عمجملا ناكو
ةبحم لـقـنـل رـسضخ جروـج نارـطـمـلا

عـسضو ةـسساردو عــمــجــمــلا ةــيــعدأاو
امهيلي امو نورتبلاو ليبج ةينارطم
تاءارجإاو تارارـق ذاـخـتا ةـيـناـكـمإاو
.صصوسصخلا اذهب ةنيعم

ةرـششنـلا ىـلـع عــطإلاناكملاب
:تننإلا ةحفشص ىلع اًيعوبشسأا
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