
ةلاشسرلا ــــــــــــــــــــ
(5١-0١ :٣ سسواثوميت2)

كنإا سسواثوميت يدلو اي
يـمـيـلــعــت َتــْيَرــقــَتــصسا دق
اإاو يدصصقو يــــتصسو
*يصصو يتبو يـتاـنأاو
امو يملآاو يتاداـهـطـصضاو
َةـيــكاــطــنأا  يــنــباــصصأا

َةـيأاو .ةصسـِلو َةــيــنوــقــيإاو
دقو ُتلـمـتـحا ٍتاداـهـطـصضا
*اهعيمج نـم برـلا ذـقـنأا

نأا نوديري َنـيذـلا ُعـيـمـجو
ِحيصسا  ىوقتلاب اوصشيعي
اـمأا *نودـَهــطــصضــُي َعوــصسي
نــــم َنووــــغُاو ُرارــــصشألا
ارــصش َنودادزــيــف ِسساـــنـــلا

رمتصساف *ّلَصضُمو َّلِصضُم
َتنقيأاو هـَتملعت ام ىلع تنأا
كنأاو *تملعت نمِم ًامِلاع هب
َبتكلا ُفِرعت ِةيلوفطلا ذنم
نأا َةرِداـــــــقــلا َةـــــــصسدقا
ِسصخلل ًاميكـح كَرـيــصصـُت
.عوصسي ِحيصساب ِناإلاب

رابلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

يبئاجعلا سسويجرشس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ايشسور يماح ــــــــــــــــــــــــــــــ

يف ةصسدَقُملا انـتـصسيـنـك دـّيـَعـُت
لوليأا رهصش نم نيرصشعلاو سسماخلا
،يبئاجعلا (جينودار) سسويجرصس رابلل
ارفل ريد سسّصسؤوم
سسودقلا ثولاثلا

ةــنــيدـــم يــــــف
نـــم كصسروــــكاز
،وكـصسوـم لاـمـعأا

ذنم راصص يذلاو
ىتحو هـصسيـصسأاـت
،رصضاحلا اننامز
ةـنـمزأاــب ًارورــم
داــــهــــطــــصضلا
ةرانم ،ةعّونتملا

ةيـناـبـهرـلـــــل ل
.ًامومع ةيحورلا ةايحللو لب بصسحو
ةيحان يـف٤١٣١ ةـنـصس راـبــلا دلو
ةـئـمـثـثـلا ىـلاوـح ًاـيـلاــح دعــبــت
يناثلا وهو ،وكصسوم نـع رـتـموـلـيـك
مامأا نيراب نيوبأل ءانبأا ةثث نيب
.سسانلا مامأا ماقمـلا يـَعـيـفَرو ،هـلـلا
سسويجرصس يّمصسو ،سسواملثرب هايّمصس
صص موـي ،ريبكلا ميكصسإلاـب ًاـبـهار رـيـُ
نـيديـهـصشلا ديـع موـي٧٣٣١ ةـنـصس
نادجو يـف .سسوـخاـبو سسوـيــجرــصس
،<ايصسور نـع يـماـحـمـلا> وـه هـتـّمأا

بلــق ىــلإا ّبحألا سسيّدقــلا هــّلــعـــلو
.يصسورلا بعصشلا

،سسوينافيبإا هتريصس بتاك يوري

هرابخأا ىّصصقت دقو هذيملت ناك يذلا
هيف ناك سسويجرصس سسيدقلا نأا ،ةقدب
ناك ذنـمو لب ،هرغصص ذنم هلل ءيصش
ًارارم تور يتلا هتدلاو محر يف دعب
تــناـك تقو رـثـكأا ّنأا اـهـطـيـحـم يــف
ناك اهمحر يف نينجلاب هيف رعصشت

سصخألاــبو ،يــهــلإلا سسادقــلا لــخ
تاـصسدقـلا> نـهاـكـلا فـتـهــي اــمدنــع
هادلاو راصص ،هتدلو دعب  .<نيصسيدقلل

نارــــــــبــتــعــي
امـــــهــيــصســفــن
ىلع نيَنـَمـَتؤوـم
راـتـــــخـم ءاـنإا
اراـــــصصو ،هـلــل
ىـلـع ناـصشيـعـي
سساصسألا اذــــــه
قدأا يـــــــــــــــف
لــــــيــصصاــفــت

،اـــــمــهــتاــيح
اذه ىلع هايّبرف
 .سساصسألا

،هرمع نم ةعباصسلا يبصصلا غلب اّمل
نهذـلا ةـظـغ تاـمـع هـيـلـع تناـب
.زيـكرـتـلا باـعـصصتـصساو مـهـفـلا ءطـبو
مئاد ناكو ًاريثك اذه نم يبصصلا ىناع
ةصسردملا يف هومّلعم ناك ذإا ،نزحلا
يفو ،هب نوأازهي هقافرو ،هـنوـبـقاـعـي
نأا لواح .هناخّبوي هادلاو ناك تيبلا
،مّدقتي مل هّنكل ،هعصسو يف ام دهجي
.نزح ىلع ًانزح دادزي موي لك راصصو
ىأار ،لوقحلا ىلإا جراخ وهو ،موي تاذ
بناج ىلإا ةرجصش تحت ًايثاج ًابهار
ىلع ،هل دجصسو هنم اند .يّلصصي قيرطلا

ىتح ًادجاصس يقبو ،مايألا كلت ةداع
بهارلا رظن .هتصص نم بهارلا ىهتنا

7102 /93 ددعلا

لوليأا42 دحألا
لشسرلا ةلداعاو تاديهششلا وأا راكذت

يشسوثآلا ناولشس رابلاو قت

عباشسلا نحللا

سسماا رـَحـَشسلا ليإا



انثا ،ةزيجو ةرتف يف ،هدنع راصصف
يف ربكأا خأاك مهنصضح ًاذيملت رصشع
مهيلع ًاصسيئر راصص نأا ىلإا ،ةيادبلا

ناك .نيتنـصس نـم لـقأا دعـب ًاـنـهاـكو
بألا رهصس هللا يف مهّومن ىلع رهصسي
رثكأاو ،نآا يف نونحلا مألاو يّبرملا

ىلع مهتيبرت وه هيلع ددصشي ناك ام
ىلإا مصستصسل ،ًاّيلك تاذلا زواجت
عقو املك .ًاّيلك هتامحروهللاةمعن
وه ناك ،ةبرجت وأا فعصض يف مهدحأا

جورخلا ىتـح هـيّوـقـيو هددصشي هـعـم
خيبوتلا ىلإا أاجلـي مـل .ًارـفاـظ اـهـنـم
هئانبأادحأا دنع ىأار ىتم لإا باقعلاو
ءاصسملا دنع> .اًدّرمتو ةوصسقو ًادانع
.مّنَرُت حابـصصلا يـفو ،ءاـكـُبـلا تيـبـي
عزعزتأا ل :يتنينأامط يف تلق انأاو
رــفــصس نــم ةــيآلا هذــه ،<دبألا ىـــلإا
ىلع اًمود تناك (5 :٩2) ريمازملا
ةدعاقلا تناـك اـهـّلـعـلو لـب ،هـناـصسل
 .هءانبأا اهيلع ىّبر يتلا

تاونصسلا يف ذيمتلا ددع دزي مل
ةليل تاذ هنأا ديب ،ًيلق لإا ىلوألا

ايؤور يف نياع يّلصصي ناك امنيبو
رويطـلا نـم ًاـبارـصسأاو ًاـيواـمـصس ًاروـن
عمـصسو ،رـيدلا قوـف موـحـت ةـعـمـلا

،رظنا سسويـجرـصس اـي> لوـقـي ًاـتوـصص
نوـكـيـصس روـيــطــلا هذــه ددع ىــلــع
سسيدقلا أادب٤5٣١ ةنصس .<كذيمت
هدنع ةينابهرلا ةايحلا ماظن رييغتب
سضعب .ةكرتصشملا ةايحلا ماظن ىلإا
ةعامجلا تراصصو اولملـمـت هـناـبـهر
اـنـصسيدق رـثآاـف ،ماـصسقـنلاـب ةددهــم
ًلدب ،ةعامجلا نع ّيتقولا فارصصنلا

دعب .ًاصضرف ديدجلا ماظنلا سضرف نم
هذه يف تناك هللا دي نأا رهظ كلذ
سسوـيـجرـصس نأل ،ًاـصضيأا تاـيرـجـُمـلا

،رخآلا ولت ريدلا سسصسؤوي هصسفن دجو
.نيـعـبرألا راـيدألا ددع غـلـب نأا ىـلإا

ناكم لك يف سسويجرصس تيصص عاذ
كاذـنآا وـكـصسوـم كرـيرـطـب نأا ىــتــح

ةنصس هتـفـخ هـيـلـع سضرـع يـصسكـلأا
ىتح .عنتما سسويجرصس نكل٨٧٣١
اوناك ةيـصسورـلا تاـعـطاـقـمـلا ءارـمأا
ًارود ىّدأا دقو نـيدصشرـتـصسم هـنوـتأاـي

ليإلا ـــــــــــــــــ
(١١-١ :5 اقول)

 امـيـف ناـمزـلا كلذ
ةحـب دنـع ٌفـقاو ُعوــصسي

تنيفـصس ىأار ْتَراـصسيـّنـَج
ِئــطاــصش دنـــع ِتـــفـــقاو
امهنم ردحنا دقو ةحبلا
نوــلــصســغــينوداــيــــصصلا
ىدحإا لـــخدف *كاـــبـــصشلا
ناعمصسل تناكو تنيفصسلا

نع ًيلق دعابتي نأا هلأاصسو
َعوما مّلـعـي سسلـجو لا

نم َغرف او *ةنيفصسلا نم
مدقت َناعمصسل لاق ِمكلا
مككابصش اوقلأاو ِقمُعلا إا
ناعمـصس باـجأاـف *ديـصصلـل
دق اـنإا مـّلـعـم اـي هـل لاـقو
ْبِصصُن و هلك َليللا انبعت
يقلُأا كِتملكب نكـلو ًاـئـيـصش
كلذ اولعف امـلـف *َةـكـبـصشلا
ًائيصش كمـصسلا نـم اوزاـتـحا

تقّرــخـــت ىـــتـــح ًاثـــك
إا اوراـصشأاـف *مـهـُتـكـبــصش
ةـنـيـفـصسلا  مـهـئاــكرــصش
اوــــــتأاــــــي نأا ىرـــــــخألا

اوأمو اوتأاف .مهونواعيو
اـتداـك ىـتـح تـنـيـفـصسلا
كلذ ىأار اـمـلـف *ناـقرـغـت
دنـع رـخ سسرـطـب ناـعـمـصس

هيـف نأا رـعـصش لاـحـلـلو يـبـصصلا ىـلإا
هلأاصسو هكرابو هيلإا هَبرَقف هلل اًئيصش
هربخأا .ثحبي امعو ،هنزح ببصس نع
،هنهذ ةظغ نم هتاناعمب يبصصلا

سسدَقُملا باتكلا أارقي نأا يهتصشي مكو
نم ةصصلا هلأاصسو ،نيصسيدقلا رَيصسو
ىـلإا هــيــعارذ بهارــلا عــفر .هــلــجأا
نم لوانت مث ،ىّلصصو ًلاح ءامصسلا

يبصصلل اهاطعأا نابرق ةعطق هصسيك
هيطعيفوصسهللاف ،نزحي لأا هل لاقو
ةيصشع .ريثكـب رـثـكأاو لـب يـهـتصشيام
ةصص ريمازم يبصصلا أارق هصسفن مويلا
ل ةءارق ،تيبلا ةصسينك يف ،تاعاصسلا
.أاطخ لو اهيف مثعلت

ومني يبصصلا حار ةثداحلا كلت ذنم
هيف ىمانتت تراصصو هللا ةمعن يف
يـقـبو .ةـيـناـبـهرـلا ةاـيـحـلا ةـبــغر

ريـصصي نأا يـف هـتـبـغر ىـلـع ًارـباـصص
هـيدلاوـل لـيــعــمــلا ناــك ذإا ًاــبــهار
راصصف ّبرلاب ادقر نأا ىلإا ،نيخيصشلا

ربكألا هقيقصش ىلإا كاذ ذإا بهذ .ًارح
هعنقأاو دلوأا ب لمَرت دق ناك يذلا
.ةيكصسنلا ةايحلا يف ًاعم اكلصسي نأاب
ناـكـم يـف ًةـيادب ناوـخألا ّرــقــتــصسإا

ءانبب اعرصشو تاباغلا لخاد لزعنم
مل ربكألا خألا نكل ،ةصسينكو كصسنم
رداغف كانه سشيعـلا ةوـصسق لـمـتـحـي
انصسيّدق يقبو ،وكصسوم يف ريد ىلإا

ةوقب دهاجي ناك .ًاديحو هكصسن يف
صسفــن ّدعــيو مـيـكــصسإلا لاــبــتــقل هــَ
خيصش ىلإا هللا هاده نأا ىلإا ،يكئملا

مـيـكـصسإلا هـصسبـلأا ،رـيد سسيـئر سسيدق
هكرابو ةمزلا تاهيجوتلاب هدّوزو
.لحرو

يف تاونصس عصضب انصسيدق ىصضمأا
ةصصلاب ًامواقم يلوطـبـلا داـهـجـلا

عاونأا ىتـصش هـلـلا فوـخو عاـصضتلاو
تاـمـجـهو ،تاـقـيـصضلاو براـجـتــلا
ىلع هتاذ ًازّكرُمو ،ةعّونتملا ريرصشلا

ًاموي راصصف .ةيهلإلا ةرصشعلا ةوح
يفو ،تاذلا يّطخت يف ومني موي دعب
يـف لـمأاـتـلاو ةرـمــتــصسمــلا ةــصصلا
بذتجي نأا هللا ءاصش كاذ ذإا .تايهلإلا
،اًدُدـُج نـيدهاـجـم سسوـيـجرــصس ىــلإا



جرخأا ًئاق عوصسي يـَتـبـكُر
ٌلـجر يـّنإاـف ّبر اــي يــّنــع
لاــهذــنإلا نأل *ٌئـــطاـــخ
هـعـم نـَم لـكو وــه ُهاعا
يذــــــلا كمــــــصسلا ِديــــــصصل
ُبوـقـعـي كلذـكو *هوـباـصصأا

ناذللا ىدبز اـنـبا اـنـحوـيو
لاقف .ناعمصسل قيفر اناك
ْفـَخـَت ل ناـعـمــصسل عوــصسي
ًادئاصص ُنوكت نآلا نم كنإاف
اوـغــلــب اــمــلــف *سساــنــلــل
اوكرت لا إا تنيفصسلاب
.هوعبتو ٍءيصش لك

لمأات ــــــــــــــــــ
يميلعت تيرـقـتـصسا>

اإاو يدصصقو يـــتصسو
.<يصصو يتبو يتانأاو

نـك  :يـعارـلا  لاــق
ىلع رصصتنتف ًانطفو ًاروبصص
لك ققو لئاذرـلا عـيـمـج
ًاروـبـصص تنــك اذإا كنأل ،ّرــب
يذــلا سسدقــلا حورــلا نإاــف
ًايفاصص نوكيصس كيف نكصسي
ريرصش حور يأا هلّلظي نل ذإا
ارُح ًاعـصسـّتـم دجـي ذإاو .رـخآا
حرـفـيو ًارورـصسم نوــكــيــصس
هـيـف نـكـصسي يذــلا ءاــنإــل
ذإا ميظع حرفب هللا مدخيصسو
 .ءتملا هيف ىري

ةروــث تثدح اذإا اــمأا
رـعـصشي لاا يــفــف ،بصضغ
ةـقر ءيـلا سسدقـلا حورــلا

لاا قــيــصضب ًاـــفـــطـــلو

ةرثـك ةراـصشبـلا وأا ةـّيـلوـصسرـلا تصسيـل
بذــجــل ةــغراــف ةرــثرــث لو مــك
اـهـصشيـعـي ةاـيـح اـهـّنـكـل ،هاـبـتــنإلا
بذجي حرفـلا اذـهو ،حرـفـب لوـصسرـلا
كلذ ببصس نع لءاصستي يذلا رخآلا
هّنأا ملعيـف ،فوـصصوـمـلا رـيـغ حرـفـلا

توملا ىلع ةبـلـغـلاو ةـماـيـقـلا حرـف
نم اًبيرق نوكي نم ّلك هصشيعي يذلا
.حيصسملا

انحبصصأا اذه انموي يف ،فصسأل
.حيصسملا جراخ حرفلا اذه نع ثحبن
فّرصصت نم انرّثعت اـنـّنأاـب جـّجـحـتـن
لخاد ّيداع ٍناصسنإل وأا ٍنهاكل نّيعم
اًرصشابم اًببصس اذه نوكـيـف ةـصسيـنـكـلا
يذلا حيصسملا نع لحرنل همدختصسن
لاكصشألا نم لكصشب <اـنـبـعـتـي> ناـك
بلطي هّنإا ؟كلذ فيك .<بّلطتم> هّنأل
،انصسفنأل انّبح رخآلا ّبحن نأا اّنم
ّبحـن نأا اـنديرـي اذـه نـم رــثــكألاو
ىرخُأا نكاـمأا يـف اـمـنـيـب ...اـنءادعأا
انبرصضي نم برصضن نأا انل نولوقي
رـعـصشن ىـّتـح اـنـنـيـهـي نـم نـيـهــنو
تحـبـصصأا .اـنـصسفـنأا نــع ىــصضّرــلاــب
سسانأا انّنأاـب اـنرـعـصشـُت اـنـتـّيـحـيـصسم
ىرـخُأا تادقـتـعـم اـمـنـيـب ،ءاـفـعـصض
جراخ جرخـنو لـّمأاـتـن نأا اـنـمـّلـعـت
ولو ،انـموـمـه ىـصسنـن ىـّتـح عـقاوـلا

لايخلا يف سشيعن اننولعجي ...ًيلق
عـقاوـلا وـه حـيـصسمـلا ّنأا نــيــح يــف
ّيلإا اولاعت> :لاق يذلا وهو ،ليمجلا
لامحألا يليقثلاو نيبَعتُملا عيمج اي
 .(٨2 :١١ تم) <مكحيرأا انأاو

حيصسملاب نيّيقيقح نينمؤوم اّنك ول
اـيـندلا يــف سصخــصش ّيأا ناــك اــمــَل
انمامأا ةرثع رجح نوكي نأا عيطتصسي
ءارو انعرصسأا امَلو ،نوكي نم اًنئاك
بعـصشلا لـعـف اــمــك ةــبــيرــغ ةــهــلآا
ىلإا ىصسوم دعصص امدنع ّيليئارصسإلا
،ةّيهلإلا اياـصصوـلاـب يـتأاـيـل لـبـجـلا

نيذلا نيّيصسيرفلاـك اـنـحـبـصصأا اـمـَلو
نوَطعُي ف ٍةيآاب حيصسمـلا نوـبـلاـطـي
ٍذـِئـنـيـح> :ّيـبـنـلا ناـنوـي ةـيآا ىوـصس
نييصسيرفلاو ةبتـكـلا نـم ٌموـق باـجأا

كنم ىرن ْنأا ديرن ،مّلعم اي :نيلئاق
ريّرصش ليج :مـهـل لاـقو باـجأاـف ةـيآا

لحو مهنيب مصسلا خيصسرت يف ًاريبك
قودلا ًاــصضيأا كراــب .تاــموــصصخــلا
ًاـجراـخ ناـك ذإا يرـتـيـمـيد رـبـكألا
أاّبنتو ،0٨٣١ ةنصس ،راتتلا ةبراحمل
حجن ذإا ناك اذكهو راصصتنلاب هل
ّلك نع راتتلا رحد يف ريبكلا قودلا
اـهـنوـّلـتـحـي اوـناـك يـتـلا يـصضارألا

 .اهبعصش نودبعتصسيو
ركذن ،ةديدع ىؤورب هيلع هللا معنأا

ةـكـئـمـلا ًارارـم هـتـنـياـعـم اـهـنــم
،يـهــلإلا سسادقــلا هــعــم نوــمدخــي
هلإلا ةدلاو ةصسادقلا ةيلكلا هتنياعمو
ةمدخ اهل لـّترـي ناـك ذإا هـيـلإا ةـيـتآا
سسرطب نلوـصسرـلا اـهـعـمو ،حـيدمـلا

هتاولصص نأاب هل اهتيزعتو ،انحويو
هللا ىرجأا ًاصضيأا .برلا ىدل ةلوبقم
ءافصشك ،ةريـثـك بئاـجـع هـيدي ىـلـع
ىتحو نيـطاـيـصشلا درـطو ىـصضرـَمـلا
ةريصصب نع كيهان ،ىـتوـمـلا ةـماـقإا

امك سسوفنلا ايافخ ةءارق نم هتنّكم
هـلـلا هـل فـصشك .حوـتـفـم باـتـك يـف
لمعف ،رهصشأا ةتصس لبق هداقر ةعاصس
مهدّوزو هذيمتو هصسفن دادعإا ىلع
دقرو ،ةيوبألا هتاكربو هتاهيجوتب
نم نيرصشعلاو سسماخلا موي برلاب
.2٩٣١ ةنصس ،لوليأا رهصش

تاشسراممو ةّيلوشسرلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مويلا ـــــــــــــــ
يف ةصسّدقملا انتصسينك دّيعت

لولـيأا رـهـصش نـم نـيرـصشعـلاو عـبارـلا
سسلوب ةذيملت قت ةديهصشلا ةصسيّدقلل
ةّدع كانه .لصسرلا ةلداعملاو لوصسرلا

لداـعـم> بقـل نوـلـمـحـي نــيــصسيّدق
ةصسيدقلا مهنم ،انتصسينك يف <لصسرلا

ناكلملا ناصسـيّدقلا ،ةّيلدجملا ميرم
ةـصسيدقـلا ،ةـنــيــهو نــيــطــنــطصسق
سسيّدقــلا ،ةــّيرــماــصسلا يــنــيـــتوـــف
سسللرـيـك ناـصسيّدقـلا ،سسوـيـكـيرـتاـب
.ريثكلا مهريغو ،سسويدوثيمو

نيلداعم اوحـبـصصأا ءلؤوـه ّلـك
مصسلا ةلاصسر اولـقـن مـهـّنأل لـصسرـلـل
،ةمايقلا ةلاصسر ،ةـّبـحـمـلاو حرـفـلاو
صشبو مـهوـقـتـلا نـم عـيـمـجـل .مـهورـّ



ّلإا ةيآا هل ىَطعُت لو ،ةيآا بلطي قصسافو
،(٩٣-2١:٨٣تم)<ّيبّنلا نانويةيآا
ةمايقلا ةزجعم ىوصس ىطعُن نل يأا

كلذف نمؤون نأا اندرأا نإاف .اهحرفو
 .ًطاب هّلك انناميإا نوكي ّلإاو ٌنصسح

نع ةبيرغ ديلاقتو تاداع انبذجت
ّنأا عـم ،اـهـب مزـتـلــنــف اــنــحــيــصسم
لـباـقـم ةورـث اـنـفـّلـكـت اـهـتـّيـبـلاـغ
ةّيحيصسملا سسكع ىلـع ،اـهـتـصسراـمـم
امّبر ،اهب مزتلن ل يتلا ةّيناجملا

يف ةميق ب نوكتف ،ةّيناجم اهّنأل
مّدقن نأا اننكمي ل هّنأل وأا ،انرظن
ةريفصسو اينانح لثم حيصسملل ًةوصشر
لـثـم هـحرـف يرــتــصشن نأا وأا (5 عأا)
.(٤2-٩ :٨ عأا) رـحاـصسلا نوـمـيــصس
لصسر حبصصن فوصس انّنأاب اننوعنقي
مــهـــتاداـــع اـــنـــصسراـــم اذإا مـــصس
ّنأا ىصسننف ،مهتاصسراممو مهديلاقتو
سسيئر طـلـصسم ّيوـق هـلإا> وـه اـنـهـلإا
يف لـّترـن اـم بصسح ىـلـع) <مـصسلا

موصصلا لخ ىربـكـلا موـنـلا ةـصص
.(سسّدقملا ّينيعبرألا

فرطلا ّسضغت نأا ةصسينكلل نكمي ل
نـم موـيـلا يـّيـحـيـصسم هـجاوـي اـّمـع
مهداعبإا لواحت ةـّيـناـطـيـصش بورـح
بورحـلا هذـه ذـخـّتـت .حـيـصسمـلا نـع
،ّنــف ،ةــصضاــير :لاــكـــصشألا ىـــّتـــصش
يتلا اغويلا لاثم ىلع ...تاّيعامتجإا
اًناجرهم توريب انتنيدم تفاصضتصسا
ّلك عرـهـف يـصضاـمـلا عوـبـصسألا اـهـل
هيف كرتصشيل ديدج ٍرمأا ةبرجتل بحم
.<نوّيصسكذوثرأا نونـمؤوـم> مـهـنـيـبو

مـهرـعـصشـُت اـغوـيـلا ّنأا كئـلوأا ةـّجـح
مــهــلــعــجــتو ّيــلــخادلا مــصسلاــب
.رخآلا عمو مهصسفنأا عم نيحلاصصتم
اذامل ؟انبر هاّيإا انمّلع ام اذه سسيلأا
بيرـغـلا نــم مــكــلا اذــه لــبــقــن
ّنأا انيصسن له ؟انحيصسم نم هصضفرنو
ناطيصشلا نم انورّذح هيصسيّدقو انّبر
نأا ىّتـح عـيـطـتـصسي يذـلا سصاـّنـقـلا
ّينارون كم ةئيه ىلع انيلإا رصضحي

؟هللا نع اندعبيو انصصنتـقـيـل طـقـف

رداغي نأا لواحيف هثّولتو
قـنـتـخـي هـنا .ناـكا اذـه
ف ريرـصشلا حورـلا دوـجوـب
مزـلا لاا دجـي دوـعــي

دعب ديري امك برلا ةمد
نأل .بصضغلا لعفب ثّولت نأا
لـجرــلا  نــكــصسي برــلا
نطقي ناطيصشلاو ،روـبـصصلا

 ماـــــقأا اذإاو .بصضغـــــلا
ةبكن هذهف ًاـعـم ناـحورـلا

نانكصسي يذلا لجرلل ىك
.هيف

ةطقن تذخأا تنأا اذإا
مــقـــلـــعـــلا نـــم ةغـــصص
فأا لصسع ءانإا  اهتبكصسو
عيصضتو هلك لـصسعـلا دصسفـي
ببـصسب لـصسعـلا نـم ةـيـمـك
هدقـفأا ،مـقـلـعـلا نـم لـيـلـق
قورـي دعـي مـلـف هـتــبوذــع
ارـم حـبـصصأا ذإا هــبــحاــصصل
 اذإا نـكـل ؟هـتدئاـف دقـفو
ّلظل لصسعلا  مقلعلا ِقلن
نأا ديصسلا عاـطـتـصساو ًاـبذـع
.هلمعتصسي

صصلا ّنأا ًاذإا ىرت تنأاف
هناو ،ةوح لصسعلا قوفي
نـكـصسيو ناـصسنإــل ديــفــم
بصضغلا امنـيـب ،هـيـف برـلا

.لامعتصسإل حلصصي لو ّرم
صصلاب بصضغلا جزُم اذإاف
إا هللا عمتصسي لو ثّولتي

 .ناصسنإلا ةصص

سسامرهل يعارلا باتك

عوصسي ّبرلا مصسإا دادرت سضفرن اذامل
ءارو سضكرـنو ةـحـبـصسمـلا ةـطـصساوــب
ةـّيـحـيـصسمـلا نـع ةّذاـصش تاـصسراـمـم
؟ةّينثو ةهلآا ءامصسأا دادرت اّنم بلطت
اهدّدرـي يـتـلا <MO> موألا :ًـثــم)

ثولاثلا ىلإا زمرت اغوـيـلا وـصسراـمـم
ونصشيفوقلاخلاهلإلاامهارب:ّيصسودنهلا
.(رّمدملا هلإلا افيصشو يماحلا هلإلا

،نيّيقيقح ًصسر نوكنل انصصقني ام
ّيـقـيــقــحــلا ناــمــيإلا بناــج ىــلإا

ّيقيقحلا انهلإاب قثن نأا وه ،لماكلاو
ام ّلك نع ثحبنو أارقن نأاو ،لماكلاو
تاـصسراـمـم لاـكـصشأا نـم اـنـهـجاوــي
انيلع .ّيحيصسملا انناميإا نع ةبيرغ
ّيقيقحلا حاتـفـنإلا ىـنـعـم يـعـن نأا
ةروصص هّنأا ىلع رخآلا لّبقت وه يذلا
هاياطخ دنع فقن ّلأاو هلاثمو هللا
انربجت ل هل انتّبحمو ،هّبحن نأا لب
ةـمـيـلـصسلا رـيـغ هـقرـط عاـبـّتا ىـلــع
،هّبحن انّنأا هل نهربـن يـكـل اـًناـيـحأا

رهظُي ميوقلا انقيرط نع انيّلخت ّنأل
رصسكلل لباقو ّسشه انناميإا ّنأا مك هل
اًيلاتو نحن فعصضنف ،ةظحل ّيأا يف
،انيف يتلا حيصسمـلا ةروـصص فـعـصضـُن
 .ةرثع رجح ٍذئنيح نوكنو

ّلـك> :لوـصسرـلا سسلوـب لاـق دقــل
ّلـك سسيـل نـكـل ،يـل ّلـحـت ءاــيــصشألا
،يل ّلحت ءايصشألا ّلك .قفاوت ءايصشألا
:6 وك١) <ءيصش ّيلع طّلصستي ل نكل

ةـحـيـصصنــلا هذــه عــبــّتــنــلــَف ،(2١
يـتـلا روـمألا ّلـك يــف ةــّيــلوــصسرــلا
ةلحّنلاك نكنْلو اهربتخنْلو انهجاوت
تاذ ةليمجلا راهزألا يـقـتـنـت يـتـلا
نحن نوكن يكـلو .ّيـهـصشلا قـيـحّرـلا
انيلع ،نيّيقيقح ًصسر ،نيّيحـيـصسمـلا
هلقننل حيصسملا قيحر نم يذتغن نأا
قوّذلل اًحرفم ايهصش ًصسع نيرخآل
.سضارمأل اًيوادمو
ةرـششنـلا ىـلـع عــطإلاناكملاب
:تننإلا ةحفشص ىلع اًيعوبشسأا
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