
ةلاشسرلا ــــــــــــــــــ
(42-04 :١١ يناع)

ىسسوم ِناإلاب ُةوخإا اي
ًانبا ىعدُي نأا ىبأا َرُبَك ا
ًاراــت *نوــَعرــِف ِةــنـــبل
ىلع ِهللا ِبعسش عم َءاقسشلا
*ةئيطاب يتقولا عّـتـمـّتـلا

ىًنغ ِحيـسسا َراـع ًاتـعـُمو
هنأل .رسصِم ِزونُك نم َمظعأا
ُلوقأا اذامو *باوثلا إا َرظن
ُتقولا يب ُقيسضَي ُهنإا .ًاسضيأا
َنوـــعدـــِج نــــع ُتخأا نإا

َحاتفـيو نوـسشمـسشو َقاراـبو
*ِءايبنألاو َليئومسصو َدوادو
اورــَهــَق ِناإلاــب َنـــيذـــلا
اولانو رِبلا اولمعو َكلاما
َهاوـــــــفأا اودسسو َدــــــــِعاوا
رانلا َةدِح اوأافطأاو *دوسسألا

سسلا دــَح نــم اوــَجــَنو ِفــيــ
اوراسصو ٍفعُسض نم اووَقتو
اورـــسسكو ِبرا  َءادـــِسشأا

تذخأاو *بناجألا ِتاركسسعم
ِةماـيـقـلاـب نـهـتاوـمأا ٌءاـسسن
ِتوـــتـــب َنورـــخآا َبذــــُعو
و ِبرـــــسضلاو ِءاــــــسضعألا
سصحيل ِةاجنـلاـب اوـلـبـقـي اولَ
نورخآاو *لسضفأا ٍةمايق ىلع

هنع َبوتكَـملا انْدَجَو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يذلا ،اّنحوي بسسحب ليجنإلا ّنإا

نرقلا نم ةرّخأاتم ةلحرم يف بتُك
ةـعـلاـطــم وــه ،لّوألا ّيدــيــمــلا

فـلـتـخـم ىـلإا ةـهـجوـم ةـّيـتوــهل
ىلع ديكأاتلا فدهب سسانلا حئارسش
،رظتنملا حيسسملا وه عوسسي ّبرلا ّنأا

يف أارقن .سسنأاـتـمـلا هـلـلا نـبا وـهو
ليجـنإلا عـلـطـم
ناك ةـمـلـكـلا ّنأا

ءدب لــــــــبــــــــق
هّنأاو ،ةـقـيـلـخـلا
هبو ،هسسفـن هـلـلا

،ءيـسش لـك َنوـُك
ةاـــيـــحــــلا ّنأل
وهو ،هيف تناك
ّيقيقـحـلا روـنـلا
لـك رـيـنـي يذـلا
ىــلإا ٍتآا ٍناـــسسنإا
اـّنـحوـي نـع ٍذـئدعـب أارـقـن .مـلاـعــلا
روّنلل دهسشيـل ءاـج يذـلا نادمـعـمـلا
،هلل ًءانبأا هب نينمؤوملا ريَسصُي يذلا

وه حيسسملا ّنأا نادمعملا دهسش دقو
ّنأا فيك ،كلذ دعب ،ىرن .هللا نبا
عوسسي دنع ثكم نأا دعب ،سسواردنأا
ناـعـمـسس هاـخأا دجو ،اًدحاو اــًموــي
يذلا ،<اّيسسم اندجو دق> :هل لاقو
عطقملا يتأاي ّمث ،حيسسملا هريسسفت
ةّمتتك مويلا هأارقن يذلا ّيليجنإلا
اذه ىلع ديكأات ةباثمبو ،قبسس امِل
.ّينايسساملا فسشكلا

ليجنإا يف ،عوسسي برلا دجن

ىرن ّمث ،هعبتيل َسسّبليف وعدي ،مويلا
سسواردنأا لعف املثم لـعـفـي سسـّبـلـيـف

،اّيسسملا نع ناعمسس هاخأا ربخأا نيح
عوسسي نع ليئانثن ربخأا سسّبليف ّنكل
ىسسوم هنع بتك يذلا اندجو> :ًئاق
نبا عوسسي ،ءايبـنألاو سسوـماـنـلا يـف
عابطنإلا .<ةرسصانلا نم يذلا فسسوي
اذه أارقن اـمدنـع جـتـنـي يذـلا ّيـلّوألا
ءاقبإا هنكمي ل ناسسنإلا ّنأا وه ّسصنلا

هسسفنل حيسسمـلا
اــمدنــع طــقــف
.هيلع فّرـعـتـي
حرفلا اـنـعـفدي
نــع جــتاــنـــلا

ىلإا هللا ةّبحم
عـم هـتـكراـسشم
،ناــــسسنإا ّلــــك
سسكـــع ىـــلـــع
جتاـنـلا حرـفـلا

ةــّبــحـــم نـــع
لعجت يتلا ةلـتاـقـلا ةـّيـناـنألا تاّذـلا
،ةيناث ةهج نم ،هللا .اًقلغنم ناسسنإلا

ّنأا ينعي اذه ،دودحم لو ٍهانتم ل وه
ل هـلـلا ةـفرـعـم يـف ناــسسنإلا مدقــت
عيطتسسن ل انّنأل ،دودحم لو ٍهانتم
،دحاو هللا ّنأا ٌحيحسص .هتّيلكب هكاردإا
سصاخلا هترـبـخ اـّنـم لـكـل نـكـل يف ةّ

زّيمتي ناسسنإا لك ّنأل ،هعم هتقع
.هللا ةفرعم يف هّومنب نيرخآلا نع
هللاب دحاولا اننامـيإا مـهاـسسي ،اذـكـه
ناينب يف ،هعم ةعّونتملا انتاربخو
يـتـلا ،ةـسسيـنـكـلا يأا ،دحاوـلا دسسجــلا
يـهـتـنـن نأا ىـلإا> حـيـسسمـلا اـهـسسأارــي

8102 /8 ددعلا
طابشش52  دحألا

موشصلا نم لوألا دحألا
(ةيشسكذوثرألا دحأا)

شسيدقلا  ليلا انيبأا راكذت
 ينيطنطشسقلا سسويشساراط

سسماا نحللا
سسماا رَحَشسلا ليإا



سضرأا ىلإا هبره ىلع مّلكت عسشوه
.(١١ وه) رسصم

ىلإا ةريسشملا تاءوبنلا اندعاسست
اهريغو ،هعأا ةروكذمـلا حـيـسسمـلا
ّنأا نم دّكأاتلا ىلع ،اهركذن مل يتلا
،ّيحلا هللا نبا حيسسملا وه عوسسي
يف هنع ثحبنل هسسفنب اناعد يذلا
بتـكـلا اوـسشـّتـف> :ةـسسّدقـمـلا بتـكـلا

ًةايح اهيف مكـل ّنأا نوـّنـظـت مـكـّنأل
:5 وي) <يل دهسشت يتلا يهو ،ةّيدبأا

،هـيدهـعـب ،سسّدقـمـلا باـتـكـلا .(93
نوجاتحم نحن مك .حيسسملل دهسشي
مّدقتنل هلهانم نم فرغن نأا ىلإا

انتفرعم تسسيل .هللا نبا ةفرعم يف
وأا ةّيركف ةفرعم دّرجم هللا نبإل
ّنأل ،ةّيتايح ةفرعم يه لب ،ةّيرظن
ينبن نأا انيلعو سصخسش وه هللا نبا

تاوـلـسصلا لـخ نـم هـعـم ةـقـع
ظـفـحو هـمـيـلاـعـت يـف لــّمأاــتــلاو
مـتــنــك نإا> :لاــق هــّنأل هاــياــسصو
وي) <ياياسصو اوظفحاف يننوّبحت
ةربخلا هذه ىلإا ةجاحلا .(5١ :4١
حيسسملا عم ةقعلا يف ةّيسصخسشلا

ليئانـثـنـل لوـقـيـل سسـّبـلـيـف تعـفد
:همكب ريـخألا اذـه كـّكـسش اـمدعـب
يه مويلا انُتوعد .<رظناو َلاعت>
نـم برـتـقـنو بتـكــلا سشــّتــفــن نأا
انبولق بهتلتسس فيك رظننل حيسسملا

ةايحلا قيرط يف هعم ريسسن امدنع
حسضويو قيرطلا يف انمّلكي> هّنأل
.(23 :42 ول) <بتكلا انل

ينامزايجوربلا ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قباسسلا تاسسدقلا سساّدق ةمدخ

ةّيجروتيللا ةمدخلا يـه اـهـسسيدقـت
.<ينامزايـجورـب>ـلاـب ةـفورـعـمـلا
لـخ اًرـسصح ةـمدخـلا هذـه ماـقــُت
سسّدقملا ريبكلا ّينـيـعـبرألا موـسصلا
ديـعو داــحآلاو توــبــسسلا ادع اــم)
ةـثـثــلا ماــّيألا يــفو ،(ةراــسشبــلا

َدويقلاو َدلاو َءزُهلا اوقاذ
سسلاو ًاـسضيأا اوـمـِجُرو *نـجـ

اوتامو اونحُتـماو اورـِسشـُنو
 اوحاـسسو .فـيـسسلا دحـب

مـهو ٍزـِعـَموٍ مــنــغ ِدوــلــُج
نوــقــياــسضــُم نوزَوــعـــُم

و) *نودوــــه ِنـــكـــي
.(مـهـل اـقـحـتــسسم اــعــلا

يرالا  هئات اوناكو
فوهكو رواغاو لاباو
مـهــلــك ِءلؤوــهــف *سضرألا

 ِناإلاب مـهـل ًادوـهـسشم
َهـلـلا نأل *دـِعوا اوـلاـنـي
َلَسضفأا ًائيسش انل َرظنف َقبسس
   .اننودب اولُمكي ل نأا

ليإلا ــــــــــــــــ
(١5-44 :١ وي)

 دارأا نامزلا كلذ
ليلا إا َجورا ُعوسسي
ُهـل لاـقـف َسسـبـِلـيـف دجوــف
نم ُسسبِليف ناكو *ينعبتا
ةــنــيدم نــم اديــسص َتيـــب
دجوف *سسرـطـبو َسسواردنأا

نإا ُهل لاقف َليئاَنَثَن ُسسبِليف
 ىسسوم هنع َبَتَك يذلا
دق ِءاـيـبـنألاو سسوــماــنــلا

ُنـبا ُعوـسسي وــهو ُهاــندجو
*ةرسصانلا نم يذلا فسسوي
َنـِمأا ُلـيـئاـَنـَثـَن ُهـل لاــقــف
َنوكـي نأا ُنـك ِةرـسصاـنـلا
ُهـل لاـقـف *حــلاــسص ٌءيــسش
ىأارف *ْرظناو َلاعت ُسسبِليف
ِهيلإا ًبقم َليئانَثَن ُعوسسي

ناـمـيإلا ةـّيـنادحو ىـلإا اـنـعـيـمــج
،لماك ناسسنإا ىلإا ،هللا نبا ةفرعمو
فأا) <حيسسملا ءلم ةماق سسايق ىلإا

ةـّيـمـهأا ،اـنـه نـم ،يـتأاـت .(3١ :4
عم انتقع يف انتاربخ ةكراسشم
لماـكـتـت تارـبـخـلا هذـه ّنأل ،هـلـلا
ُةربخ لمكـُتـف ،سضعـب عـم اـهـسضعـب
   .رخآلا ِةربخ َسصقاون دحاولا

:حيسسملا نع ليئانثنل سسّبليف لاق
ىسسوم هنع بتك يذلا اندجو دقل>
اذه ينعي .<ءايبنألاو سسومانلا يف
قبطنت نّمع نوثحـبـي اوـناـك مـهـّنأا

ىسسوم .ميدقلا دهعلا تاءوبن هيلع
مسسإلاب رِكُذ هّنكل ،ءايبنألا دحأا وه
هّنإا ذإا ،ءايبنألا يقاب نع هل اًزييمت
ناكو ّيهلإا ماهلإاب ةعيرسشلا عسضو
.ّيناربعلا بعسشلا ىدل ديرف ماقم هل
دهعلا رافسسأا يف ثحـبـلا اـنـل دـّكؤوـي
روسضحل ءّيهـت تناـك اـهـّنأا مـيدقـلا
هـّنإا ىـسسوـم لاـق ،ًـثـم .حـيــسسمــلا
قحسسي نَم ةأارملا لسسن نم يتأايسس
اـّمأا ،(5١ :3 كت) ناـطــيــسشلا سسأار
دلوـم نـع أاـّبـنـتـف ءاـيـعـسشإا ّيـبـنــلا
ءارذـعـلا اـه> :ءارذـع نـم حـيـسسمــلا
هـمـسسا وـعدتو اـًنــبا دلــتو لــبــحــت
اًرــِكاذ (4١ :7 سشإا) <لـيـئوـناـمـع
هـــّنأاو (١١ سشإا) هــتاــفــسص سضعـــب
هّنأاو (6 :05 سشإا) هّدخ ىلع مطلُيسس
هيمكاحـم ماـمأا اـًتـماـسص نوـكـيـسس
عم ىسصحُيو رسشبلا لجأا نم مّلأاتيو
،ّيــبــنــلا دواد .(35 سشإا) ةـــمـــثألا
زـم) حـيـسسمـلا تاـفـسص رـكذ ،هرودب
ىلع روز ُدوهسش موقيسس هّنأاو ،(54
ب ُسضـَغـبـُيـسسو (53 زـم) حـيـسسمـلا
هجرو هادي بقثُتو (53 زم) ببسس
(22 زم) هـباـيـث ىـلـع نوـعرـتـقـيو
زم) هسشطـع يـف ـخ هـل نوـمّدقـيو
ةدلو ّنأا أاّبنـت اـخـيـم ّيـبـنـلا .(6١
يم) محل تيب يف نوكتسس حيسسملا

لتقُيسس فيك ركذ ءايمرإا ّيبنلاو ،(5
ّيبنلاو ،(١3 رإا) محل تيب لافطأا



يليئارسسإا اذوه ُهـنـع لاـقـف
ُهل لاقف *ِهيف سشِغ ل اقح
.ينفِرعت َنيأا ْنِم ُليـئاـنـَثـَن
لبق ُهل لاقو ُعوسسي باجأا
تنأاو ُسسـبـِلـيــف كَوــُعدي نأا

َباجأا *كُتيأار ِةنيتلا َت
ُمّلعم اي ُهل لاقو ُليئاَنَثَن
ُكــِلــَم َتنأا هــلــلا ُنـــبا تنأا
ُعوـسسي َباــجأا *لــيــئارــسسإا

يّنإا كل ُتلق يّنأل ُهل لاقو
.َتنمآا ةنـيـتـلا ت َكـُتـيأار
*اذهنمَمظعأانياعُتسس كنإا

ُلوقأا قا قا ُهل لاقو
َنورـت نآلا َنـِم مـكـنإا مـكــل
َةكئمو ،ًةحوتفـم َءاـمـسسلا
نوـلِزـنـيو نودعـسصي هــلــلا

 .رسشبلا نبا ىلع

لمأات ـــــــــــــ
َءزـُهـلا اوـقاذ نورـخآاو>

ًاـــسضيأا َدوـــيـــقـــلاو َدلَاو
اورسشُنو اومـِجُرو ،نـجـسسلاو
دحـب اوـتاـمو اوــنــحــُتــماو
مـهـلـك ِءلؤوـهــف ...فــيــسسلا

.<ِناإلاب مهل ًادوهسشم
ءادهسشلا ىركذ نم مأاسسَيأا

ماركإا نإا ؟ءادهسشلا بحي نم
 انئاـكرـسش نـم حـسصلا
انبح ىلع نهي ةيدوبعلا
نم نأا حسضاولا نمو .برلل
ءامظعلا لاجرلا ىلع ينثي
نـع رـخأاـتـي ل هـنأا رـهـظــُي
تحـنـسس اذإا مــهــب ءادتــقلا
ديهسشلا ًاذإا ْظّرقف .ةسصرفلا

يــحــسضتــف سصــخا نـــع

ةسص وه ينامزايجوربلا ،ًكسش
موسصلا يف ةّيداعلا ماّيأل بورغ
سضعـب اـهـيـلإا فاــسضــُت ،رــيــبــكــلا
نـم اوـج يـسسرـت يـتــلا تاوــلــسصلا
اوقوذ>ـب جوَتُتو ،ةلوانملل ةئيهتلا

اـًناذـيإا <ّبّرـلا بيـطأا اـم اورــظــناو
.ةـّيـهـلإلا تاـسسُدـُقـلا ىـلإا مّدقـتـلاـب
ئراقلا أادبيف ةمدخلا نهاكلا حتتفي
داتعُملا ّيحاتتفإلا رومزملا ةوتب
يسسفن اي يكراب> بورغلا ةسصل
ةـبـلـطـلا روـمزـمـلا يـلــت .<...ّبّرــلا
اهيف رّبعت يتلا ،ىربُكلا ةّيمسسلا
،نيرمأا نع ،ةسص ّلك يف ،ةسسينكلا
ىلإا ءامتنإلا اننكمي ل هّنأا امهلّوأا
ّنإا ذإا ،نيّيـمـسس نـكـن مـل اـم هـلـلا
لققو ماسصخ ل مسس هلإا انهلإا

ّبّرــلا ىــلإا مــسسب> :بارـــطـــسضاو
نم يذلا مسسلا لجأا نم ...بلطن
ّلــك مــسس لــجأا نـــم ...ىـــلـــعـــلا
وهف يـناـثـلا رـمألا اـّمأا .<...مـلاـعـلا
لمسشت ذإا ،ةسصلل <ّينوكلا> عباطلا
ىلتُت .اهتسص يف لـكـلا ةـسسيـنـكـلا
لك تاعومجـم ثـث ةـبـلـطـلا دعـب 9١١) ريمازم ةسسمخ يوحت اهنم
نع ةعومجملا لسصفت ،(33١ ىلإا
ءانثأا .ءاعُدو ةريغسص ةبلط ىرخُألا
تاراـتـسس قـلـغـُت رـيـمازـمــلا ةوــت
نيبارقلا نهاكـلا ءّيـهـيو لـكـيـهـلا
ةزهاج حبسصتل اـهـسسيدقـت قـباـسسلا
.نينمؤوملا ةلوانمل

ةعومجم يف اًدّيج لّمأاتي نَم
مل اهّنأا مهفي ةروـكذـمـلا رـيـمازـمـلا
هبطاخت اهّنأاو ،اًثبع كانه عسضوت
ةلـحر يـف وـهو هـَعـسضَو يـكاـحـتو
ةـخرـسص نـِم :ّيـحـسصفــلا روــبــعــلا
يف هئاـت هـّنأا نـقـيأا يذـلا نـمؤوـمـلا
تقولا يف وهو هللا نع ةبرغ سضرأا

دنع نم هتنوـعـم ّنأاـب قـثاو هـنـيـع
ىلإا ،سضرألاو ءامسسلا عناسص ّبّرلا
تيب ىلإا ةدوعلل جـّجأاـتـمـلا قوـسشلا
عـــم ،(ّيوـــبألا نـــسضحـــلا) ّبّرــــلا

مـيــظــعــلا عوــبــسسألا نــم ىــلوألا
يف نونمؤوـمـلا لواـنـتـي .سسدـَقـُمـلا
تاـسسدـُقـلا نـم يـناـمزاـيـجورـبــلا
اهسسيدقت قبسس نوكي يتلا ةّيهلإلا

25 نوناقلا لوقي .دحألا سساّدق يف
296) <وّللورت> عمجم نيناوق نم
تاـسسدقـلا ةـّيـجروـتـيـل ماـقــُت> :(م
موسصلا ماّيأا ّلك اـهـسسيدقـت قـباـسسلا
،توبسسلا ادع ام ،سسّدقـمـلا رـيـبـكـلا

ديــع موــيو ،(دحألا) ّبرـــلا موـــيو
ديلقتلا بسسنـي .<سسّدقـمـلا ةراـسشبـلا
ةـمدخـلا هذـه فـيــلأاــت ّيــسسنــكــلا

سسويروغيرغ سسيّدقلا ىلإا اهبيترتو
(م406+) ةيمور اـباـب رواـحُـمـلا
يف ةسسّدقملا انتسسينك هل دّيعت يذلا

نرقلا نم لئلد ةّمث ّنأا ّلإا .بآا2١
هذـه دوـجو ىـلإا رـيــسشت سسماــخــلا
،ّيـطـنزـيـبـلا سسقـطـلا يـف ةـمدخـلا

كلذب سسويروغيرغ سسيّدقلا نوكيف
عسضاوو ةمدخلا تانّوكم عماج وه
.اهبيترتو اهتّيلكيه

،ريبكلا موسصلا مسسوم ّنأا مولعم
وه ،ةّيسسكذوثرألا ةسسينكلا مهف يف
ةّيدوبـعـلا سضرأا نـم جورـخ ةـلـحر
ىلإا رفسس> ةلحر ،داعيملا سضرأا ىلإا
اًفيثكت يسضتـقـت ،<ّيـهـلإلا حـسصفـلا
،تاوـلـسصلاو ةـبوـتـلاو تاداـهـجـلـل
ىلإا ةجاحـلا اـًيـلاـت اـهـيـف دادزـتـف
.ناكـمإلا ردق ةـلواـنـمـلاـب دّدسشتـلا
اـًعـباــط ّيــهــلإلا سساّدقــلا يدترــي
سصاخ اـيـلاـفـتـحإا ي ل اعباطلا مئ
تأاـترا اذـل ،ّيـماـيـسصلا ّيداـهـجــلا
لواـنـتـي نأا ةـسسّدقـمـلا ةـسسيــنــكــلا
يف عوبسسألا ماّيأا لخ ،نونمؤوملا
اهسسيدقـت ّمـت نـيـبارـق نـم ،موـسصلا

دحألا موـي ّيـهـلإلا سساّدقــلا لــخ
ةّيجروتيل نّمسضتت ل ،اًذإا .قباسسلا
نيبارقلل اًسسيدقت <ينامزايجورب>ـلا
دسسج ىلإا رمخلاو زبخلل ًيوحت يأا
حيـسسمـلا عوـسسي اـنـسصـّلـخـمو اـنـّبر
.همدو



خراسصلا ّيقيقحلا بئاتلا تّسسوت
يـف وـهو قاـمـعألا نـم ّبّرـلا ىــلإا
ىلإا ،ّبّرلا ةمحرب قثاو هنيع تقولا
ّبر اي مق> ّبّرلا ةبلغب حرفلا ءدب
ل .<كسسدُق توباتو تنأا كتحار ىلإا
لسصت امدنع هّنأا ىلإا ةراسشإلا نم ّدب
زجني ،ةروكذملا ةيآلا ىلإا ةءارقلا
ةّيهلإلا تاسسدقلا ةـئـيـهـت نـهاـكـلا
رمألا ،نينمؤوملـل اـًماـعـط حـبـسصتـل
هذه بيترت لامج انل رهظُي يذلا
دوسصقملا ّيزمرلا طبارتلاو ةمدخلا
.ةسصلا ىلع ةّيلامج يفسضي يذلا

انّنأاك نوكن ،ريمازـمـلا ماـتـخ دنـع
ةايحلا ةوحل قبسسُم قّوذت مامأا
ةطسساوب ،ةرفوب انل ةاطعُملا ةّيدبألا

اـم لأا> :ّيـسصـخـلا اـنـهـلإا حــسصف
ةوخإلا نكسست نأا لمجأا امو نسسحأا

ةكَرَبلاب ّبّرلا رَمأا كانه هّنأل ...اًعم
(3-١ :23١) <دبألا ىلإا ةايحلاو
عيمج اي نآلا ّبّرلا اوكراب لأا>و
تيـب يـف نـيـفـقاوــلا ّبّرــلا ديــبــع
ام> :لوقت ةسسينكلاب انّنأاك .<ّبّرلا

يف َتنأاف حسصفلا ىلإا اًدودسشم َتمد
لو كداهج يف رباث طقف .حسصفلا
.<نواهتت

ريمازم ةعومجم لتَرُت ،كلذ دعب
كيـلإا ّبر اـي> :ةداـتـعـمـلا بورـغـلا

عـطـق ىـلـتـُت اـهـعــمو <...تخرــسص
سصخــمــلا تاوــلــسصلا نـمزــل ةــسصــّ
سصتخمـلا عـطـقـلا عـم ،يدوـيرـتـلا ةّ
ةسص يف ذإا) يلاتلا مويلا سسيّدقب
مويلا يف انلخد دق نوكن بورغلا
فـلـتـخـت ل .(اـيـجروـتـيـل يـلاـتـلا
ًكسش ينامزايجوربلا ةـّيـجروـتـيـل

ّنكل ،ةداتعُملا بورغلا ةسص نع
اـمـل اـيـلـك سصـّسصخـم ىوـتـحــُمــلا
سضرأا نم روبعـلا ةـلـحر هاـنـيـمـسسأا
دعب .داعيملا سضرأا ىـلإا ةـّيدوـبـعـلا

ىلتُت ،<ايهب اًرون اي> ءاسسملا ديسشن

،ىظو ةيـنـلا  ًاديـهـسش
ران قيرح لو ٍداهطسضا ب
سسفـنـب طاـيــسس برــسض لو
نـَم .هـبزافيذلا رــجألا
سسيدقلا نم مـهـب بجـعـُن
لو نثإا وأا ًادحاو اوسسيل

يواـبوــطــلا نــم ةرــسشع
اأاكو ،نوثك لب ،طقف
 ةدحاو سسفــــن مــــهـــــل
مـهــعــم ىــتــسش ماــسسجأا

 يأارـــــلاو ةدارإلا ةدحو
سسفــــــن اودبأا دقو .ناإلا
،راـطــخألا ها تاــبــثــلا

.قا نــع دوّذـــلا سسفـــنو
اـمـيـف نوـلـثاـمـتـم مـهـلـك
 نوـلداـعـتـم .مـهــنــيــب
 نوــلداــعــتـــم ،يأارـــلا
اوــلــّهُأا اذــهــلو .حاــفــكــلا

.ةـيواـسستـم د لـيـلاــكأل
فـسصوـب موـقـي لوـق يأاــف
ناسسل ل هنا ؟مهتلزنم ّولع
يفـكـت ًاـناـسسل نوـعـبرأا لو
قــيـــلـــي اـــمـــك حد نأل
نـم اذـهــك ددع ةــعاــجــسش
ناك ول هنأا ىلع .لاطبألا
هـب ىـفـكــل ًادحاو حودما

،اننايبزجعىدمرهظُينأل
،فغلا عما اذهب فيكف
ل يذــلا ،بــكــلا سشياو
،بورا  بلغُي لو رهقُي
هـيـنادت نأا نـع ّلـَجـُي اـمـك
.حئادا

بكلا سسويليشساب سسيدقلا

ىلوألا :ميدقلا دهعلا نم ناتءارق
ةسسينكلاب انّنأاكو ،نيوكتلا رفسس نم
ل انتاوذ نيوكت ةداعإا ىلإا انوعدت
بسسحب لب سضرألا سسيماون بسسحب
.ةـيـسصـخـلا هـلــلا رــيــبادت راــسسم
لاثمألا رفسس نم ةـيـناـثـلا ةءارـقـلا
يذلا جاجوعإلا اـنـيـف مّوـقـت يـتـلا
ىـلإا عاـيـسصنإلاـب اـنـيـف هاـنـمــكار
اـهـّنأاـك يـتـلاو ،سضرألا سسيــماوــن
قيلت ةحلاسص ةيبرت اًددجم انيّبرت
حسصف ىلإا لوسصولا ىلع نيمزاعلاب
انه ةراسشإلا ردجت .ّيسصخلا ّبّرلا
<ينامزايجورب> تاءارق يف هّنأا ىلإا
عوبسسألا نم ىلوألا ةثثلا مايألا
نم ىلوألا ةءارقلا نوكـت ،مـيـظـعـلا
اًنسسح دهاج نَم ذإا جورخلا رفسس

داع ام ريبكـلا موـسصلا ماـّيأا ةـلـيـط
يـف راـسص لـب ،ةـّيدوــبــعــلا رــيــسسأا
ولو ،داـعـيـمـلا سضرأا ىـلإا قـيرـطـلا

بعسصألا يه ةلـحرـمـلا هذـه تناـك
ةيناثلا ةءارقلا اّمأا .اهّلك ةلحرلا يف
،قـيّدسصلا بوـّيأا رـفـسس نـم نوـكـتـف
هّلك رفسسلا ةسصخ امك اهتسصخو
تّدتسشا امهم ،هلل اًنيمأا يقب نَم ّنأا

هللاو ،بلاغلا نوكي ،براجتلا هيلع
تارــيــخ هــباــعــتأا ءازإا هــسضّوــعــي
 .نمَثُت ل تاكربو

ناونعلا يه ةسصخلا هذه ّلعل
-ّيـماـيـسصلا اـنداـهـجــل سساــسسألا
هيلإا وبسصن ام ّلج ذإا ،هّلك ّيحسصفلا

انتنامأا ىلع ظافحلا مّلعتن نأا وه
رـيـغ ناـمـيإلا ظـفـحــن نأا>و ،هــلــل
نيناـنـتـلا سسوؤور ّسضرـنو مـسسقـنـم
نيبـلاـغ رـهـظـنو ةروـظـنـمـلا رـيـغ
يف ةسسينكلا يّلسصت امك ،<ةئيطخلا

.<ينامزايجورب>ـلا ماتخ

:ةيششربألا رابخأا ىلع علطإلل
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