
ةلاسسرلا ـــــــــــــــــ
(٨-1 :1 لسسرلا لامعأا)

َملكلا ُتأاسشنأا دق يّنإا
ِعيمج  ُسسُليفواث اي َلوألا
ُعوـسسي أادتــبا يــتــلا ِروــمألا
إا *اـهـب ُمـلـعـيو اـهـُلـَمـعـي
نم ِهيـف َدـِعـسص يذـلا ِموـيـلا
ِحورــلاـــب ىـــسصوأا ْنأا ِدعـــب
َنــيذــلا َلـــسسرـــلا ِسسُدـــُقـــلا
مـهارأا نـيذـلا *مـهاـفـطـسصا
هِملأات دعب ايح ُهَسسفن ًاسضيأا
ىءاي وهو ٍةثك َهاب
ًاــموــي َعــبرأا َةدم مـــهـــل
سصتـخــي ا مــهــمــلــكــُيو

وـه اـمـيـفو *هـلـلا ِتوـكـل
ل نأا مهاسصوأا مهعم ٌعِمت

لـب َمـيـلــسشَروأا نــم اوــحَت
يذـلا ِبآلا َدـِعوـم اورـِظـتــنا
انحوي نإاف *ينم ُهومُتعِمسس
مــتــنأا اــمأاو ِءااــب دــمـــع
ِسسدقلا ِحورلاب نودمـعـُتـسسف
*ٍثـكـب ماـيألا هذـه َدعـب ل
اي َلئاق نوعمتا هلأاسسف
درــت ناــمزــلا اذــه أا بر
لاـقـف *لـيـئارـسسإا إا َكـْلُا
اوـفرـعـت نأا مـكـل َسسيـل مـهـل
يـتـلا ِتاـقوألا وأا َةــنــمزألا

*هناطلـسس  ُبآلا اـهـلـعـج
ِلولحب ًةوق نولانتسس مكنكل

ةمايقلا ليجنإا ـــــــــــــــــــــــــــــ
ةملكلاو ،ةملكلا ناك ءدبلا يف>

اذه .ةملكلا ناك اًهلإاو ،هللا دنع ناك
ّلك ناك هب .هللا دنع ءدبلا يف ناك
.نّوك اّمم ءيسش نكي مل هريغبو ءيسش
تناك ةايحـلاو ،ةاـيـحـلا تناـك هـيـف
ةملظلا يف ءيسضي رونلاو ،سسانلا رون
 .(2-1 :1 وي) <هكردت ل ةملظلاو

هّوفت يتلا ةّيليجنإلا تارابعلا هذهب
اــّنــحوــي اـــهـــب
ذيملت ،ّيتوهلـلا
،بيبحلا حيسسمـلا

يــــه يــــتـــــلاو
ّلــكــل ٌةــسصلـــخ
اــــــــــنـــتوــــهل
،اـــنـــناــــــمـــيإاو
ءاجرلـل ٌناوـنـعو
تبـثـن هــب يذــلا

لفتحت ،ىّزعتـنو
انــــــــتــــسسينــــك
يــــــف ةـــسسّدقملا

ِدــــــحأا ِسساّدـــــــق
ِمسسومو ِدايعألا ِديع> ِديجملا ِحسصفلا
اذه يف ةسسينكـلا حـسشـّتـت .<مـسساوـمـلا
ةّلح ،ةـّيـقـنـلا ءاـهـبـلا ةـّلـحـب موـيـلا
هنباو هللا ةـمـلـك وـه نـمـل ديـيـعـتـلا
ىلـع دلوـي نأا لزاـنـت يذـّلا ،ديـحوـلا
توـمـيو <اـنـملآا لـمـحــيو> سضرألا

،ثلاثلا مويلا رجف دنع موقيو ،اًعوط
نوكتو ،ةايح (انل) نوكت> يكل كلذ
اندحّتا ام اذإا ،(01 :01 وي) <ةرفوب
يف ءاكرـسش اـنرـسصو هـتـماـيـق روـنـب
ةئيطخو ةـمـلـظ ّلـك ىـلـع هراـسصتـنا

.تومو
ّنأا سصّلخملا ةمايق ثدح فسشكي

حيسسملا طقف سسيل ّيرسصانلا عوسسي
ُكـِلـَملا وه لب ،لـيـئارـسسإل رـظـتـنـمـلا
ّبّرـلاو هــكــلــمــل ءاــسضقــنا ل يذــّلا

،ةديدجلا ميلسشروأا يف نكاسسلا سسوّدقلا
.ةديدجلا سضرألاو ةديدجلا ءامسسلا

يكل سضرألا ىلع عوسسي بّرلا سشاع
مل .<ملاعلا ةايح لجأا نم> هسسفن بهي
،لاقي ّقحلا .نيرخآلل لب ،هسسفنل سشعي
تناك .هيبأا ةئيسشم لـمـكـيـل سشاـع هـّنأا
ناك يذّلا وه ،دّسســجتي نأا هيبأا ةدارإا

نوـكـت نأا لـبـق نــم بآلا نــسضح يــف
ىلع دسسجـلاـب رـهـظ .سضرألاو ءاـمـسسلا
اــنــتاــيــح فورــظ ذــخـــّتاو ،سضرألا

اهــــــــحارــــفأاو
ىسشم .اهحارتأاو
سساــنــلا نــيـــب
،فّرـــــــسصــــتو
ًلاـثــم نوـكـيـل
ناـسســـنإا ّلــكـــل
ًةـــــيم توـــميو
ىتــح ًةبــــيـهر
،نحــــن اـيـحـــن
ّنأا اـنـمـــــّلــعــف
ةــــــــــــعاــطلا

ّربلاو حلـسصلاو
لإا نوــــكـــــت ل

.هتومو هتعاطب هـّبسشتلاب
ىنعم كردي ل ملاعلا ّنأا يف ببسسلا

نولوقي نيذلا كئـلوأا ىـّتـح ،ةـماـيـقـلا
مهف لجأا نم كّنأا وه ،نوّيحيسسم مهّنإا
 .اهسشيعت نأا كيلع ةمايقلا

ةقيقحلا يه عوسسي ّبّرلا ةمايق
ناـمـيإلـل ةــقــلــطــمــلاو ةــّيــسساــسسألا
ناـمـيإلا قـلـطـنـم اـهـّنإا .ّيـحـيــسسمــلا
اهّنإا .ةسسينكلا ةزارك سساسسأاو ّيروحملا
ّبّرـلا دـّيـسسلا ةاـيـح ىـنــعــم حــسضوــت
ىّطختت يتلا هميلعت ةميقو ،ةّيسضرألا
هـلـمـع مـتـخ يـه .خـيراـتـلاو نــمزــلا
هتريسسو هملـك ّنأا نـلـعـت ذإا ،ّيـئادفـلا

ىذـتـحـمـلا جذوـمـنـلا يـه هاـياـسصوو
حـيـسسمـلا ةـماـيـق .ةـسسّدقـمـلا ةاـيـحـلـل

لامك بلجت يهو ،انسصلخل ةنامسض

8102 /41 ددعلا

ناسسين8  دحألا

سسّدقا حسصفلا

ماق ًاقح ــ ماق حيسسا



انعفري ىّتح هتوم هبسش يف انكلسس
.هتمايق هبسش ىلإا

سشبـي ّنأاب مويلا اذه ليـجـنإا اـنرـّ
هتومب توملا بلغ ةايحلا - حيسسملا

يكل ،بيجعلا هتمايق روـن اـنـحـنـمو
رداقلا وه ،هتنوعـمـب نـحـن بـّلـغـتـن
نم انيف ام ّلك ىلع ،ءيسش ّلك ىلع
حسصفلا .ةئيطخو فـعـسضو ةـّيـتاـمـم
،انقّوذت هّنإا ،ديدج رسصع حاتتفا وه
ل يذلا ديدجلا مويلل ،رسصعلا اذه يف
.هللا توكلم يف يهتني

ةمايقلاو ملألا ــــــــــــــــــــــــــــــ
سسلا ىـلـع زرـبـي ماـع ّلـك ةحاـّ

ةعمجلا موي :ّمهألا امهّيأا عوسضوم
هتيمسست سضعبلل ولحي يذلا) ميظعلا
حـسصفـلا مأا (<ةـنـيزـحـلا ةـعـمــجــلا>
امك ،ةسسّدقملا انتسسينك ّنإا . سسّدقملا
ةّيماـيـق ةـسسيـنـك يـه ،اـًمـئاد رـّكذـن
ملألا ديـجـمـت نـع دعـبـلا ّلـك ةديـعـب
 .هب ذّذلتلاو

دقـتـعـي اـم سسكـع ىـلـع ،موـسصلا
تاّذلا مليإل ًةقـيرـط سسيـل ،سضعـبـلا
ةقيرط وه لب ،اهتتامإل وأا ةّيرسشبلا
ل ىّتح سسفّنلا سضـيورـــتو بّردتلل
يـتـلا ،ءاوـهألا نـع خلـسسنإلا دوـعـي
،اًــملأا لّكـسشي ،نـطـبـلا ةوـهـسش اـهـنـم
فوسس انّنأاب اًحَرَف ملألا حبسصي اذهبو
نطبلا عنم ببسسب اًبائتكا ل ،موقن
ملـكـلا نـع ناـسسلـلاو لـكأاـمـلا نــع
...تاوهسشلا نع دسسجلاو لاّطبلا

:مفلا ّيبهذلا اّنحوي سسيّدقلا لوقي
انمّلعيل هملآا طسسو ّبرلا ىّلسص دقل>
اـّنـع دعـبـُي نأا نــيــبــلاــط ،ةلــسصلا
انّنإاف اذه قّقحتي مل نإاو .رطاخملا
سضيأا ،<ةوـلـحـلا هـلـلا ةدارإا لـّبـقـتـن اـً
مّلأاتن سسانلا نم مّلأات امك> :لوقي
هذه مكـقـلـقـت ل كلذـل ...هـعـم اـًسضيأا
ديري .<...مكحرفت ّيرحلاب لب ملآلا
انهابتـنا تفـلـي نأا اـّنـحوـي سسيّدقـلا

،اًثبع مّلأاتي مل حيسسملا ّنأا ىلإا انه
اًيناـث ،ةلـسصلا ًلّوأا اـنـمـّلـعـيـل اـمـّنإا
ةّمث ملأا ّلك دعب ّنأا اًثلاثو ،ربسصلا

.حرفو ةمايق
ةيّودم نوكتل ةمايقلا تناك له

اهقبسسي مل ول ةجهبلاو حرفلل اًثعبمو
اذإا !؟تومـلا ةـمدسصو نزـحـلاو مـلألا

مــكــيــلــع سسدقــلا حورـــلا
 ًادوـهـسش  َنوـنوـكــتو
ِعــيــمــج و َمــيــلـــسشَروأا
إاو ِةرماسسلاو ِةـيدوـهـيـلا
 .سضرألا ىسصقأا

ليإلا ــــــــــــــــ
(٧1-1 :1 انحوي)
 ُةمـلـكـلا ناـك ِءدبـلا

هـلـلا دنـع ناـك ُةـمـلــكــلاو
اذه *ةـمـلـكـلا ناـك ًاـهـلإاو
لك *هللا دنع ِءدبلا  ناك
نـكـي  هغـبو ،ناـك هــب
ِتناك هب *نّوُك ا ٌءيسش
َرون تناك ُةاياو ةايا
ةملظلا  ُرونلاو *سسانلا
*ُهْكردت  ُةملظلاو ُءيسضُي
هللا نم ٌلَسسرُم ٌناسسنإا ناك
َءاـج اذـه *اـنـحوـي ُهـُمــسسا
يكل .رونلل َدهسشيل ةداهسشلل
 *هِتطِسساوب لـكـلا َنـمؤوـي
ناــك لــب رونـلا وـه ْنـكـي
ُرونلا ناك *روـنـلـل َدهـسشيـل
لـك نـُي يذـلا يـقــيــقا
* اعلا إا ٍتآا ٍناسسنإا
َنّوُك هب ُاعلاو ناكِ اعلا

إا *ُهـْفرــعــي ُ اــعــلاو
 هُتسصاخو ىتأا هتسصاخ
نـيذـلا لـك اـمأاـف *هـْلـَبـقـت
ًاناطلسس مهاطـعأاـف هوـلـِبـق
نيذلا هلل ًادلوأا اونوكي نأا
ل نيذلا *همسساب نونمؤوي
ٍم ِةئيسشم نم لو ٍمد نم
ْنكل ٍلُجَر ِةئيسشم نم لو
ُةمـلـكـلاو *اودلُو هـلـلا َنـم
دقو انيف لحو ًادسسج راسص

ٍديحو َد ُهَد انْرسصبأا

انتسشيع لعجـتو ،اـنـعـم هـلـلا داـحـّتا
ةّيهلإلا هـتاـيـحـب ًةـخـسسار ةـّيـسضرألا
.ةّيدبألا

داقت ،هلإلا - ناسسنإلا ةمايق عم
ةـعـجر ل لاـحـب ،ناـسسنإلا ةـعـيـبــط
حبسصتو ،دولخلا قيرـط وـحـن ،اـهـيـف
ىّتح .توملل ةديبم ناسسنإلا ةعيبط
اًرّمدم توملا ناك ،حـيـسسمـلا ةـماـيـق
ةــماــيــق دعــب نــم اــّمأا ،ناــسسنإلـــل
ةـعـيـبـط تحـبـسصأا دقـف ،سصـّلـخـمــلا
سشاـع اذإا .توـمـلـل ةرــّمدم ناــسسنإلا
ةايـحـلاو ةـماـيـقـلا ناـمـيإا ناـسسنإلا
توملـل دوـعـي لو ،توـمـلا ىـّطـخـتـي
سصّلخملا توم> ّنأل ،هيـلـع ناـطـلـسس
نيأاو ،توم اي كتكوسش نيأا> ،<انقتعأا
توملا تاب .<؟ميـحـج اـي كراـسصتـنا

.اًتقؤوم اًروبع
تناك ةايحلاو ةايحلا تناك هيف>

نأا ىلإا ّوعدم ناسسنإلا .<سسانلا رون
ريسصيو ،ةّيهلإلا ةايحلا يف كراسشي
يـف داـحـّتلاو ،يـّنـبـتـلاـب هـلـل اـًنـبا
مهفل حاتفملا .ةايحلا رسصنع حيسسملا

ةفرعملو ّيسصلـخـلا حـيـسسمـلا لـمـع
،ةداعـسسلا حاـتـفـم ،ّيـهـلإلا هـسصخـسش
،انل هللا هديري امل انكاردإا حاتفمو
.هـتوـم هـبـسش ىــلــع سشيــعــن نأا وــه
ٌةمايق هتوم ةـلـكاـسش ىـلـع سشيـعـلاو
رونلا> ّنأل ،اًتيم دعي مل هّنأل ،رونو
ل ةـمـلـظـلاو ةـمـلــظــلا يــف ءيــسضي
ةريسصق ةرـتـفـل اـًتـيـم ناـك .<هـكردت
ىلإا داـع هـّنـكـل ،ماـيأا ةـثلـثـل ،طـقـف
نحن انناكمإا يف تاب نآلاو ،ةايحلا
سشيعلا للخ نم ءايحأا حبسصن نأا

هعم تومـلا للـخ نـمو سشاـع اـمـك
.ةّبحملاو لذبلاو ةّيدومعملاب

عابّتا لجأا نم دهاجت تنك نإا
ىنعم مهفتسس كّنإاف ،ةليسضفلا ةريسس
حرف كردتف هللا كرينـيـسس .ةـماـيـقـلا
هللا رون يـف مـهـتـطـبـغو ةـكـئلـمـلا
هجـلو يذـلا باـبـلا وـه اذـه .ّيـلزألا
داهجلاو قّيسضلا قيرطلا ،نوقيّدسصلا
ناكم ىلإا ناسسنإلا دوقي يذلا نسسحلا
لامجلاو ءاهبلاو حرفلا ّلك .حايترإلا
نكسسي نيح ناسسنإلا بلق يف ّلحي
عيطتسسي دحأا لو ،هيف ّيهلإلا حورلا
عونلا اذه .هنم حرفلا اذه عزتني نأا

حرفلا اذه ّنأا لإا .عيسضي ل حرفلا نم
سشاع اـمـك اـنـسشع اذإا لإا قـّقـحـتـي ل
اذإاو <بلقلا عسضاوتم اًعيدو> حيسسملا



ًةـمـعـِن ًاءوـل بآلا نــــــــم
هـل دـِهـسش اـنـحوـيو *اـقـحو
يذلا وه اذه ًلئاق خرسصو
يــتأاــي يذـــلا نإا ُهنعُتلق
هـنأل يـلــبــق راــسص يدعــب
نحن ِهئلِم نمو *يمدقتُم
سضوع ًةمعنو انذـخأا اـنـلـُك
ىسسو سسومانلانأل*ٍةمعن
قاو ُةمعنـلا اـمأاو يـطـعُأا

  .لسصح ِحيسسا َعوسسيبف

لمأات ـــــــــــــ
ميحا لفاسسأا نم ،كانه

رارــبألاو ءاــيــبــنألا ناـــك
تاولسصب هللا إا نولهتبي

بـلاـط ةرـمـتـسسمو ةراــح
اقلا لـيـلـلا نـم سصلا
،هل ةياهن ل يذلا ،ملظا
ناـطـيـسشلا هــيــلــع دئاــسسلا
لوـقـي دحاوـلا ناـك .ودعــلا
،مـيـحا فوـج نـم> :هـلـل
<يتوسص َتعمـسسف ُتثـغـتـسسا
ناـك رـخآلاو ،(3 :2 نوـي)
كهـجو ْرــِهــْظَأا> :لـهــتــبــي
دحاوو ،<سصُلـخـنـف اـنـيـلـع
دّدسش ّبر اي> :يّلسصي رخآا
رهقُي ل يذلا كتوق حلسسب
،<يـنـسصـّلــخو ّإا لاــعــتو
نم يتايح عفتل> :كلذكو
برـلا اـهــيأا كيــلإا كلــهــلا
.(٧ :2 نوي) <يهلإا

ليزا هللا عمسس دقل
و ،مهّلـك ءلؤوـه نـّنـحـتـلا
طقـف هـتـّب مّدقـي نأا أاـسشي
اوـناــك نــيذــلا رــسشبــلا إا
،سضرألا ىلع هعم نوسشيعي
ّلك ىلع هتـفأار طـسسب هـنـكـل
نيذلا ،ميحا  نيدّيقا
توا ملظ  هنورظتني

لانيو ،ةبوتـب هاـياـطـخـب فرـتـعـيو
نيب نم سصلخلاو ةّيقيقحلا ةمايقلا
ٌبلاـج مـلألا ،اًذإا .ةـئـيـطـخـلا نـثارــب
.اًمود ةمايقلل

ل ّيحيسسملا ناسسنإلا ،ةياهنلا يف
نازحألا ّنأل ،ملألا زجاح دنع فقي
ام توملا ىّتحو ملآلاو سضارمألاو
يـف لـسصحـن ،قاـبـسس ناديـم ّلإا يــه
يتلا ،ىربكلا ةزئاجلا ىلع هتياهن
ّنكل .(اهلاكـسشأا ّلـكـب) ةـماـيـقـلا يـه
ناديـمـلا اذـه يـف قاــبــسسلا سضوــخ
نم ّمتي فّثـكـم بيردت ىـلإا جاـتـحـي

ةبوتلاو ةّيهلإلا ةملكلا ةءارق للخ
ةـسسّدقـمـلا ةـلواـنـمــلاو فارــتــعإلاو
،عوسسي ّبرلا نم ةبيرق ةايح سشيعو
<اـًمـئاد ّبرـلا عـم نوــكــن> اذــكــهو
ةمايقلاب عـّتـمـتـنو (٧1 :4 سســت1)
راربألا عـم ةـظـحـل ّلـك يـف ةـّيـهـبـلا

.ميهاربإا ناسضحأا يف ،نيقيّدسصلاو

ثوعابلا سسادق ــــــــــــــــــــــــــ عوبنيلاو ــــــــــــــــــــ
9 نينثإلا حابسص نم ةرسشاعلا دنع

تيلوبورتملا ةداـيـسس سسأارـتـي ناـسسيـن
ثوعابلا نيـنـثإا سسادق ةـمدخ سساـيـلا

 .سسولوقين سسيدقلا ةسسينك يف
ةعاسسلا دنع هتدايسس سسأارتي كلذك

31 ةـعـمـجـلا حاـبـسص نـم ةرـسشاــعــلا
يف هلإلا ةدلاو عوبني سسادق ناسسين
.ةديسسلا لوخد ريد ةسسينك

ديعلاب نيئنهملا هتدايسس لبقتسسيو
ناسسين9و٨ يف نينثإلاو دحألا يموي
.ًءاسسم ةنماثلا ىتح ةسسداسسلا نم
سسوثآا لبج سشوقن سضرعم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّيناملربلا راوحلا رمتؤوم راطإا يف
تاـيرـحـلاو ةدحوـلا يـف عّوــنــتــلا>
نيملسسملاو نيّيحيـسسمـلـل ةـّيـسساـسسألا

سضرـعـم مـيـقأا <طـسسوألا قرـسشلا يـف
تاـنوـقـيأاو سسوــثآا لــبــج سشوــقــن>
ةداـيـسس هـحـتـتـفا <مــيرــم ءارذــعــلا
:ةيلاتلا ةملكلاب سسايلا تيلوبورتملا

انقرسشم يف انبوعـسش عـلـطـتـت>
لمع ىلإا يبرعلا انطيحمو ّيحيسسملا
يلعُيو اهاياسضق لـمـحـي ّيـناـمـلرـب
اهيف ىحسضأا ةنمزأا يف ناسسنلا نأاسش
نم ليلق ريغ يف ،ّيسسايسسلا لمعلا

عم ةبيجع ،مويلا انماّيأا يف ،تثدح
نل ،مسسجلاو لقعلا حيحسص سصـخسش
لاـح يـف هـسسفـن عـقوـلا اـهـل نوـكـي

اذه .مّلأاتي ليلع سصخسش عم اهثودح
ّبرـلا ناـك اـمدنـع ثدحـي ناـك اــم
رـّهـطـيو ىـسضرـمــلا يــفــسشي عوــسسي
انبر ناك ...ىتوملا مـيـقـيو سصرـبـلا
ناميإلا ّدرت ةّيباجيإا تامدسص ثِدحُي
نينمؤوملا ريغب يتأاتو ،هِفاعِسض ىلإا
.ناميإلا ىلإا

نإا نكلو> :سسلوب لوسسرلا لوقي
نم ماق هّنأا هب زَركُي حيسسملا ناك
هّنإا مكنيب موق لوقي فيكف ،تاومألا
نـكـت مـل نإاـف ؟تاوـمأا ةـماـيـق سسيـل
دق حيسسملا نوكي لف تاومأا ةمايق
،ماق دق حيسسملا نكي مل نإاو !ماق
سضيأا لـطاـبو اـنـتزارـك ةــلــطاــبــف اـً
دوهسش اًسضيأا نحن دجونو ،مكناميإا
هللا ةهج نم اندهسش انّنأل ،هلل روز
نإا ،همِقُي مل وهو حيسسملا ماقأا هّنأا

ناك نإا هّنأل .نوموقي ل ىتوملا ناك
نوـكـي لـف ،نوـموــقــي ل ىــتوــمــلا
حيسسملا نكي مل نإاو .ماق دق حيسسملا

يف ُدعب متنأا .مكناميإا ٌلطابف ،ماق دق
اذإا .(٧1-21 :51 وك1) <!مكاياطخ
ةـيـحاـنـلا نـم ملـكـلا اذـه اــنرــّسسف
باسصُن امدنع سسأاين نحن ،ةّيرسشبلا
دّدهي ٍسضرمب انئاّبحأا دحَأا باسصُي وأا
.انئاّبحأا دحأا دقفن امدنع وأا ،ةايحلا
هّنأل ،سضوفرم ةّيحيسسملا يف سسأايلا

ةمايقـلاـب ءاـجّرـلا مدع ىـلـع لـيـلد
وأا ملألا ببسسب نزحن امدنع .ةديتعلا
ىقبنسس انـّنإا لوـقـن اـنـّنأاـك سضرـمـلا

نود نم ةلاحـلا هذـه يـف نـيـعـباـق
ًامتح رّيغتيسس عسضولا ّنأا ّلإا ،ريغت
يذّلا ،مئاقلا ّبرلا ّنأل نسسحألا ىلإا

َسضِهنُيل ماق ،توملاب توملا ئطو
نإاو ،توملا لاكسشأا ّلك نم عيمجلا
 .انُناميإا <ٌلطابف> اذهب نمؤون مل

سسيل ةسسينـكـلا يـف ّمـهألا مـلألا
؛ةئيطخلا هّنإا ،ّيحورلا لب ،ّيدسسجلا

تسسيل ّيحيسسملا ىدل زربألا ةمايقلاو
توم نم سسفّنلا ةمايق امّنإا ةّيدسسجلا
ءاـبآلا لوـقـي .ّمـهـلدمـلا ةـئـيـطــخــلا
سضيرملا ءافسش ةبوجعأا ّنإا نوسسيّدقلا

مل نإاو ىّتح ،اًمود ثدحت مّلأاتملاو
ايحور ثدحت اـهـّنأل ،اـيدسسج اـهَرـن
ّبرلا عم مّلأاتـمـلا حـلاـسصتـي اـمدنـع
،مــلألا ببــسسب ،هــتاذ ىــلإا دوـــعـــيو



تاقـفـسصلا نـم ةـلـسسلـسس ،هـتارداـبـم
،يسسايسسويجلاعباطلاتاذةيداسصتقلا

ةـيرـحـلاـب ناـسسنلا دـِعـَت تاـقـفــسص
كهتنـت يـه اـمـيـف لدعـلاو ملـسسلاو

ةّيرسشبلا هتاقاط فزنتسستو هتامُرُح
 .ةيعيبطلا هدلب تاورثو

ةنوآلا يف طّسسوتملا قرسش دِهَسش دقل
ّيجولويديإلا فّرطتلادوعسصةريخألا
تاسسايسس هتعـبـت ،نـيدلاـب عرذـتـمـلا
تلّوـحـف ،فّرـطـتـلا ةـبراـحــم تعّدا
ةسساخِنلاو حلسسلل قوسس ىلإا ةقطنملا

.مثآلا لاـمـلاو عوـمدلاو مدلا جـَجـُلو
ُهـجو بيـغـي هذـهـك تلداــعــم يــف
رّدسصتتو هاـياـسضق بيـغـتو ناـسسنإلا
ٌتاسضياقمو ٌتاسضوافـم ِتاـيوـلوألا
ممألا نم كلتو هذه حلاسصم مدخت
.ةردتقملا

ّيناملربلا راوحلا رمتؤوم ،مويلا
تاـيرـحـلاو ةدحوـلا يـف عّوــنــتــلا>
نيملسسملاو نيّيحيسسمـلـل ةـّيـسساـسسألا

ّنأاب ًلمأا انيطعي <طسسوألا قرسشلا يف
نوـكردي نـَم اـنـبوـعـسش باّوـن نــيــب

ةاسسأامو ،ةنهارـلا تاـمزألا ةـقـيـقـح
اًثيثح اًيعسس نوعسسيو ،اهيف ناسسنإلا
سسلا ىـلـع ةءاـسضإلـل ةّيـقـيـقـحـلا لـُبـُ
ىلإا ةّيويحلا انبوعسش تاجاح ةيبلتل
حاــتــفــنلاو يــقلــتــلا تاــفاــقــث
ءاـنـتـغإلاو ،فـقاـثـتـلاو لـماـكـتـلاو
هتّيوه مارتحاو ،هثارتو رخآلا ةربخب
.هتاعمتجم ةّيسصوسصخو

تاـمزألا ّنأا هــيــف ّكسش ل اــم
اًحورج تكرت اندلب يف ةيلاتتملا

قّرفت زـجاوـحو فواـخـمو ةـقـيـمـع
نع اًسضوع ،ىمعأا بّزحت يف سسانلا
،ّيعامتـجا لـمـع يـف مـهـعـمـجـت نأا

.لوؤوسسمو ّداج ،عاو ّيسسايسس ،ّيبزح
روسسج ىلإا ةجاحلا سسمأاب انتب اذل
نويسساـيـسس ،ملـسسلـل ٌلـسسر اـهـيـنـبـي
ءاـقـلـبو ناـسسنإلا رـيـخـب نوـنـمؤوــم
قداسصلا يقيقحلا راوحلاب ،هوجولا
نوــسسسسؤوـــي ل نـــيذـــلاو،فافسشلا
تايجيتارتسسا سساسسأا ىلع ناطوألا
لـئاـسسوو ةـيـلـيـفاـيـكـمـلا تاـياـغـلا
.اهغولب

هحرطأا نأا ينمهي يذلا لاؤوسسلا
نحي ملأا :وه ميركلا مكرمتؤوم ىلع

بهذـي نأا َلـِبـَقو هــللــظو
ةملكلا هللا دقتفاـف .مـهـيـلإا
هدسسجب سضرألا ىلع نيذلا
سسوفنللو ،يا سسـفـنـتا
ىلـع اـهدسسج تكرـت يـتـلا
 تحـــــبــــــسصأاو سضرألا
هـسسفــنــب رــهــظ .مــيــحا
نودب ةرـهاـطـلا ةــيــهــلإلا

نودب سسيـــل نـــكـــلو دسسج
.هتيهولأا

بهذـنو ًاذإا عرـسسنـل
يكل مـيـحا إا رـكـفـلاـب
بّلغـتـي فـيـك كاـنـه ىرـن
ىــلــع ةــمــيــظـــع ةردقـــب
سسوـفـنـلا ىـلــع طــّلــسستا
حـيـسسا عــفرــي .ةدــّيــقا
ًاباوبأا طسسولا نم هبيلسصب
ماـسسو ،اـهـل ذــفاوــن ل
لاألا قــحــسسي ةــيــهــلإا
تيهلإلا هيديبو ،ةيرهدلا
عمسشلاك بيذي تطوبرا
.لا ةرــسسعــلا لــسسلــسسلا
هبنج تنعط يتلا ةبراب
بلــق نـــعـــطـــي يـــهـــلإلا
هّيسسق ةّوق قحسسي .ةيغاطلا

 هيدي طسسبي يذلا تقولا
سسوـق ةـباـث تـيـهــلإلا

نإا كلذـل .بيــلــسصلا ىــلــع
ىرت ،ءودهب حيسسا تعبت
ةـيـغاـطــلا طــبُر نــيأا نآلا

سشبن فيك ،هسسأار قّلُع نيأاو
رّرــحو مــيـــحا نـــجـــسس
ةّيا سساد فيك ،نيدّيقا
،اهسسأار قّلع نيأاو ةدقلا

،ءاوح ماقأاو مدآا رّرح فيك
طسسوتا طئاا مده فيك
فيكو ،توا تامأا نيأاو
هتبترم إا ناسسنإلا داعأا
.وألا ةّيكلا

رـبـع نوـيـناـمـلرـبـلا لـخديـل تقوـلا
قمع سسمي ،يرهوج راوح يف ملاعلا

ملأا ؟اهتاجاحو ةـيـناـسسنإلا اـياـسضق
نم قافو لك  ققحنل ةعاسسلا تأات
ىــلــع ناــسسنإلا رــيــخ ءلــعإا لــجأا

،ءارسشلاو عيبلاو ،داسصتقلا تاباسسح
لّوحـي يذـلا طرـفـمـلا كلـهـتـسسلاو
سصاخسشأا ىلإا ل علسس ىلإا بوعسشلا
يتلا ،ةميقلا لك ،ةميقلا يه ميناقأا

مـمألا موــقــت اــهــتــمدخ لــجأا نــم
؟تاسسايسسلاو ةمظنألاو

سضرعم يتأاي قايسسلا اذه يف
تاـنوـقـيأاو سسوــثآا لــبــج سشوــقــن>
ّنأاب اًعيمج انرّكذيل <ميرم ءارذعلا

ةقيقح ىلع موقي ةنوـقـيألا موـهـفـم
ناـسسنإلا يـف هـلـلا هـجو نلـعــتــسسا
.هلاثمو هللا ةروسص ىلـع قوـلـخـمـلا
قـلـخـلا لـمــع ةــياــغ وــه ناــسسنإلا
يـف تاـفاـقـثـلا ةـياـغ وـه ،يــهــلإلا
،اهبقاعت يف تاراسضحلاو ،اهريباعت
وـه ناـسسنإلا .هـتواـقـن يــف نــيدلاو
جات وه ،سضرألا ىـلـع هـلـلا ةـنوـقـيأا
.خيراتلا ةياغو ةقيلخلا

ةيسسكذوثرألا دهم وه قرسشملا
مورلا ةراسضح نيب يقلتلا نطومو
َغلبألا َةلاسسرلا لعل .برعلا ةفاقثو
انتربــخ نم اهيدؤون يتلا ةداهسشلاو
يف قدسصلا نأا يــه ةقطنملا هذه يف
ءاقلب ناميإلاو ،تاقلعلاو ةسسايسسلا

مويلا يه امنإا ،رـخآلا عـم يـقـيـقـح
،سسانلا تاعمتجمل ةحلملا ةجاحلا

ناسسنإلا ءانبل ديحولا ليبسسلا يهو
ةينيدلا تاثارتـلا ىـنـغـب هـمـّعـنـتـلو
ءاطعلاو عادبإلا قاـفآاو ةـفـلـتـخـمـلا

.كرتسشملا سشيعلا ةربخ يف ومنلاو
ةلقن رمتؤوملا اذه نم رظتنن

راوحلا ةيجهنم ىوتسسم ىلع ةيعون
هللا معني يذلا عونتلا ىنغ ةبراقمو
يذلاو ،طسسوألا انقرسش يف ،انيلع هب
يقيقح يناسسنإا فراـعـتـل ةوـعد وـه
هـلـلا روــنــب ءاــقــتــللا ىــلإا دوــقــي
 .ناسسنإلا هجو يف هتنوقيأابو

:ةيسشربألا رابخأا ىلع علطإلل
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