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1-8)
ُدشسج مـتـنأا ُةوــخإا اــي

*ًادارفأا هؤواـشضعأاو حـيـشسا
ِةشسينكلا  هللا عشضو دقو
ًاـيـناــث ًــشسُر ًلوأا ًاــشساــنُأا
مث َملعـم ًاـثـلاـث َءاـيـبـنأا

ٍءاـفــشش َبهاوــم مــث ٍتاوــق
َعاونأاف َبادتـف ٍتاـثاـغإاـف
.ٌلشسر َعيما لعلأا *ٍةنشسلأا
لعلأا .ُءايبنأا َعـيـما لـعـلأا
لـعـلأا .نوـمـلـعـُم َعــيــما
*ٍتاوـق وـعـناـشص َعــيــما
َبهاوـم ِعـيـمـجــلــل لــعــلأا
َعــيــما لــعــلأا .ِءاــفـــششلا
لعلأا .ةـنـشسلألاـب َنوـقـِطـنـي
نكلو *نوـمـجي َعـيـما
بــِهاوا  اوــشســَفاـــنـــت
ًاقيرط مكيرُأا انأاو ىلشضُفلا
ُقِطنأا ُتنك نإا *ادج لشضفأا
ِةـكـئاو ِسساـنـلا ِةـنشسلأاب
امنإاف ُةبا  نكت و
ٌجنِشص وأا نـِطـَي ٌسساـحـن اـنأا
ُةوبنلا  تناك نإاو *ّنِري
ِرارشسألا َعيمج ُملعأا ُتنكو
 َناـك نإاو ُهـلـك َمـلـعــلاو
َلـُقـنأا ىـتـح هــلــك ُناإلا
ُةبانكت و َلابا

ُتمعطأا نإاو *ٍءيششب ُتشسلف
ُتمـلـشسأاو اوـمأا َعــيــمــج

ريّرسشلا نم انّجن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ىلع ةشسّدقملا انـتـشسيـنـك أارـقـت

ءافشش ةثداح ،دحألا اذه ،انعماشسم
نيـطاـيـششلا جارـخإاو نـيـَنوـنـجـمـلا

دري .نيّيشسجرجلا ةروك يف امهنم
نماّثـلا حاـحـشصإلا يـف ّسصنـلا اذـه
،ّيليجنإلا ىّتم بشسحب ليجنإلا نم
عوـشسي ّبرـلا ةـئدهـت دعـب ًةرـششاـبـم
،فشصاعلا رحبلل
بــجــعــت دعــبو
هـنـم هذـيــمــت
ّيأا> :مــهــلوـــقو
ّنإاف !اذه ناشسنإا
رحـبـلاو حاـيّرـلا

<!هعيطت اًعيمـج
.(72 :8 تم)

ةثداحلا دجن
يـــــــــف اـهـشسفـن
بشسحب ليـجـنإلا

(02-1 :5 رم) ّيلـيـجـنإلا سسقرـم
ول) ّيليجنإلا اقول بشسحب ليجنإلاو
ىّتم ّيليجنإلا ركذَي .(62-93 :8
اـّمأا ،نـيــَشصخــشش عــم ْتثدح اــهــّنأا
نلوقيف ،سسقرمو اقول ناّيليجنإلا
حجَرُي .دحاو ٍسصخشش عم ْتثدح اهّنإا
عـم ًــعــف ثدح رــمألا نوــكــي نأا
امـهدحأا ّنأا ودبـي نـكـل ،نـيـشصخـشش
امهدحأا ّنأا وأا ،رخآلا نم رهششأا ناك
ىفتكاف ،ًةّيششحوو ًةشسارشش رثكأا ناك
ركذـب اـقوـلو سسقرـم ناـّيـلـيـجـنإلا
.ةرهشش رثكألا سصخششلا

،ّربلا ىلإا عوشسي ّبرلا لشصو امدنع
ناشسوشسمملا نانونجمـلا هـلـبـقـتـشسا

اي َكلو انل ام> :نيَلئاق نيطايششلاب
دقـل .(92:8 تم) <؟هـلـلا نـبا عوــشسي
اميف ،هللا نبا هّنأا نيطايّششلا ِتنلعأا

ملو ،اًناـشسنإا هـنوـعدي هذـيـمـت ناـك
تاـيآلا مـغر ،ٌهـلإا هـّنأا سساـّنـلا مـهـفـي
،مـهـماـمأا اـهـحرـتـجا يـتـلا ةديدعــلا

نم هوعمشسي مل اـم هـنـم مـهـعاـمـشسو
لوقت ل نيطايّششلا ّنأا ٌفورعم .ٍرششب
نع عوـشسي ّبرـلا لوـقـيو ،ةـقـيـقـحـلا

يـف ناـطـيـششلا
لــــــــيـــجـــنإلا
اّنحوـي بشسحـب
باّذــــك> :هــــّنإا

<باّذـكـلا وــبأاو
.(44 :8 وـــــي)
انه نيطايـششلا

رـــــــــــششبــــت ل
اهّنأل حيشسملاب
،ّقـــحـــلا ةّودع
ًةداع لواـحـتو

سسانلا ماهيإا ربع ،اًمامت سسكعلا لعف
مدعب لوقلا وأا حيشسملا دوجو مدعب
ىلإا اـهـعـفد يذـلا اـم ،اًذإا .هـتـّيـهوـلأا
نيطايششلا نكت مـل ؟هـتـّيـهوـلأا نـعإا

ل يهف ،اهيلإا حيشسملا مودقبٍ ملع ىلع
فرعت مـل ،اـًيـلاـت .هـلـلا رـكـف فرـعـت

شسجتلاب ةيـشضاـقـلا هـتـّطـخ لجأا نم دّ
ّنأا ملـعـت يـه .رـششبـلا سسنـج سصـخ

نأا سساّنلا ءاششي ل هّنأاو ،نّنحتم هللا
ىلإا اًعيمـج اوـلـبـقـُي نأا لـب ،اوـكـلـهـي
فششكـي ل هـلـلا ّنـكـل ،ّقـحـلا ةـفرـعـم
.نيطايششلل هدشصق

لوشصوب نيطايّششلا تئجوف ،اًذإا
ولو ،نيّيشسجرجلا ةروك ىلإا حيشسملا

8102 /62 ددعلا
زو1  دحألا

َبيبطلا َسسيدقلا راكذت

ةسضفلا يَتقاا سسونايمادو امزق
عبارلا نحللا

سسماا رـَحـَسسلا ليإا



،ريزانخلـل ثدح اـّمـم ٍرـيـثـكـب ّلـقأا
حمشسي مل هللا ّنأا حشضوي يذلا رمألا
نيَنونجملا يذؤوت نأاب نيـطاـيـششلـل
يف اّنياع دقل .ةنّيعم ٍدودح يف ّلإا

ةلوهملا نيطايششلا ةّوق ثدحلا اذه
ةـمـظـع كردن اــًيــلاــت ،ةرــمدمــلاو
.حيشسملا انل هـمّدق يذـلا سصـخـلا
شضيأا ىرـن فيك عطقـمـلا اذـه يـف اـً
عـيـطـق كـهـب عوـشسي ّبرـلا حـمـشس

ذاـقـنإا لـجأا نـم لـماــك رــيزاــنــخ
شصخـشش سسفنلا ةّيـمـهأا رـهـظـُيـل ،نـيـَ
.هدنع ةّيرششبلا

ناّكشسو ريزانخلا ةاعر سضفر
مهتراشسخ ببشسب حيشسملا ةقطـنـمـلا
.هذهك اًمَعِن اولان نأا دعب ،ةّيداملا

مشصاخي يذلا ملاعلا قطنم وه اذه
ّيأا ببشسب هشضفري ىّتح وأا حيشسملا

ّبرلا ّنأا ّلإا .هب قحلت ٍةّيدام ٍةراشسخ
بحــشسنا لــب ،مواــقــي مـــل عوـــشسي
ايفُشش نيذّللا هءارو اًكرات ،ةعادوب
.هللا مئاظع نانلعي نيَرّششبم

دقتعي امك ايوق سسيل ناطيششلا
ّنإا ذإا ،اذه انموي يف ىّتح نوريثكلا
اميف ،ًةقراخ ًةّوق هربتعي سضعبلا
نم جتنتشسن .رخآلا سضعبلا هاششخي
طاحأا هللا ّنأا ّيليجنلا عطقملا اذه
وهو ،ةّيهلإلا هتـياـنـعـب ٍناـشسنإا ّلـك
،ىذأا ّلك اّنع دعبيو انتايح نوشصي
انبّرجي يذلا ريّرششلا نم انظفحيو
ْمّلشسنلف .انتايح يف ايموـي هـلـيـحـب
،ةّيهلإلا ةيانعلا ىلإا ةّيلكلاب انتاوذ
انمّلع امـك بآلا هـلـلا ىـلإا لـشصنـلو
يذلا اـنابأا> :نيـلـئاـق عوـشسي ّبرـلا

شسلا يـف .ريّرششلا نم اـنـّجـن ...تاوـمـّ
.<نيمآا

سسواردنأا سسيدقلا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ باتكلاو يتيركلا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سسدقملا ـــــــــــــــــ
زومت4 يف ةشسّدقملا انتشسينك ديعُت

يذـلا يـتـيرـكـلا سسواردنأا سسيّدقـلـل

نـكـت و َقَرــحُأل يدشسج
 ابــف ُةــ ُعــِفــتــنأا

ىـنأاـتـت ُةـبا *ًاــئــيــشش
.دُشس ل ُةبا .قُفرتو
لو ىـهاـبــتــت ل ةــبا
ًةحابق يتأات لو *خِفتنت
لو اهل وه ام ُسسِمتلت لو

دَت نُظت لو لو *َءوشسلا
ُحرفت لـب ِمـلـظـلاـب ُحَرـفـت
ٍءيشش لك ُلِمتو *ّقاب
وجرتوٍءيششلكقدشصُتو
لك ىلع ُشصتو ٍءيشش لك
ُطـُقـشست ل ُةــبا *ٍءيــشش
.ًادبأا

ليجـنإلا ـــــــــــــــــ
(1:9 ؛43-82 :8 ىتم)

 ناـــمزلا كلذ ا
ِةَروــــك إا ُعوـــــشسي ىــتأا
ُهــَلــَبــْقـتشسا َيـــشسُجْرُا

َنـِم ِناـجراـخ ِناـنوـن
ىتح ادج ِناشسِرشش ِروبقلا
نأا ُرِدقي ٌدحأا ْنكي  هنإا
*قيرطلا َكلت نم َزاـتـجـي
انـل اـم ِـَلـئاـق اـحاـشصف
.هـلـلا َنـبا ُعوـشسي اــي كلو
لـبـق اـنــهــه إا َتئــــِجأا
ناكو *انبذـعـُتـِل ِناـمزـلا
َريزانخ ُعيطق مهنم ًاديعب
ذـخأاــف *ىــعرــت ٍةــثــك
ِهيلإا نوبـلـطـي ُطاـيـششلا

َتــنـــــك نإا َـــــلـــئاـــــق
نأا انل ْنَذـْئاـف اــنـجرـخـُت
ِعـــيــطــق إا بــــهذـــــــن
مـهــل لاــقــف *رــيزاــنا
اوبهذو اوجرخـف .اوـبـهذا
اذإاــف .ريزاناِعيطق إا
نــع َبثو دق هلك ِعيطقلاب
تاـمو ِرـحـبـلا إا ِفْرُا

تناكـل ،هـمودقـب ٍمـلـع ىـلـع تناـك
امهاّيإا ًةلعاج نيَنونجملاب ْتبره
ّبرلا ناطلشس نم اًفوخ ناـئـبـتـخـي
نع ديدجلا دهعلا يف أارقن .اهيلع
عوــشسي ّبرــلا نــيــب تاءاــقـــل ةّدع
فيكو ،اهاّيإا هراهتناو نيطايششلاو
ناكو ،اًهلإا هب فرتعت تناك اهّنأا

لوقت ّلأاب اهرـمأاـيو اـهـتـكـشسـُي وـه
انل ام !هآا> :ٍدحأا مامأا اذه اهفارتعا

َتيـتأا ؟ّيرـشصاــنــلا عوــشسي اــي َكلو
سسوّدق :َتنأا نم َكفرعأا انأا !انكلهتل
!ْسسرخا :ًئاق عوشسي هرهتناف !هللا

.(53-43 :4 وـل) <هــنــم ْجرــخاو
،ٌباّذك ناطيـششلا ّنأا اـًقـباـشس اـنرـكذ
نم ٍةداهشش ىلإا حيشسملل َةجاح لو
.هلاوقأا نم سسانلا رّثعتي ّئل باّذك
هللا نباب نيـطاـيـششلا تفرـتـعا دقـل

اهـقـلـخ ذـنـم هـفرـعـت تناـك اـهـّنأل
همدخت ًةكئم لازت ل تناك امدنع
هنأا ملعلا ّلك ملعت يهو ،هحّبشستو
كلذل ،ريخألا مويلا يف اهكلهيل ٍتآا

تلاق ذإا اًركاب همودق نم ْتئجوف
تقوـلا لـبـق اـنـه ىـلإا َتئــجأا> :هــل
هّنأا ْتّنظ .(92 :8 تم) <؟انبّذعتل
.ةظحـّلـلا كلـت يـف اـهـنـيدي نأا رّرـق

وه ،اهيلإا ةبشسنلاب ،حيشسملا روشضح
 .ناّيدلا قلاخلا هللا روشضح

يف لخدت نأا نيطايششلا تبلط
ةيهارك بّبـشستـل رـيزاـنـخـلا عـيـطـق
ةقطنملا هذه يف ّبرلا هاجت سساّنلا

ىذأا ّيأاب حرفت اهّنإا ذإا ،هنوشضفريف
ّبرـــلا حـــمـــشس .ناـــشسنإلا بيـــشصي
مهفن يكل كلذ لعفت نأاب نيطايششلل
لـعـفـت نأا ردقـت ل نـيــطاــيــششلا ّنأا
عـيـطـق يـف لوـخدلا ىـتـح ،اـًئـيــشش

ّنأا أارـقـن .هـنـم ٍنذإاـب ّلإا ،رـيزاــنــخ
لوـخد لـمـتــحــت مــل رــيزاــنــخــلا
هّلك عيطقلا طقشسف ،اهيف نيطايششلا

ىلع ّلدي اذه .ًلاح َقَفنو رحبلا يف
لعفـت ْمـل َمـِل .نـيـطاـيـششلا ّرـشش ىدم
ملو ًبق نيَناشسنإلاب اذه نيطايششلا
ناك نيَنونجملل ثدح ام ؟امهكلهت



 امأا *ِهاــيرــلا اــُةاــع
ِةنيدا إا اوشضمو اوبرهف
ٍءيـــشش ّلـــكـــــــــب اوخأاو
*ِــــــَنوــنــا ِرــمأاـــبو
اـهـلـك ُةـنـيدا ِتجرــخــف
ُهوأار او .َعوـشسي ِءاــقــلــل

نع لوحتي نأا ِهيلإا اوبلط
َةنيفشسلا لخدف *مهموـخـت
.هتنيدم إا ىتأاو َزاتجاو

لمأات ــــــــــــــــــ
ماودلا ىلع برلا انرظتني

ةــبا  هــب دحــتــن نأا
كلذ سضوـــع اــــــنــنــكــلو
كأا هنـع ًاديـعـب فرـحـنـن
ل هنأا فرعن نحن .كأاف

كاــنــه نوــكــت نأا نــك
اذهو ةب نود نم ٌةايح
نود نم ةايح ل نأا ينعي
نكلو .ةب هللا نأل هللا

اذـه اـهـمـهـفـي ل هـتــب
يــتـــلا ةـــبا .اـــعـــلا

اعلا اهايإا انحن ةمئاق
ةيدوبعلاو ةاـناـعا ىـلـع
لــخدتــت رـــششلا حاورأا نأل
نم شسي ٌردق اهيف .اهيف
بلاغلا  اهنكلو ةبا

حاورأا لوا .ةــيدوـــبـــع
اـــندبـــعـــتـــشست نأا رــــششلا

سضعبب نيديقُم انلعـجـتـف
ءاــيــششألا وأا سصاــخـــششألا
قــطــنا نود َلوــحـــَتـــل
عوبني ،هللا وحـن اـنـبوـلـق
يــهــف .ةـــباو ةاـــيا
نع زجعـتـشس اـهـنأا فرـعـت
ْتدا نإا اــنـــم باقلا

ناشسنإلا نأل هللاب انبولق
،ةـــمـــعـــنـــلا بهُو يذـــلا

وه ،هللا ةـبـح دـِحـتاو
هذـه ةـياـمـح ت ًاــشضيأا
زـجـعـتو ةـيـهـلإلا ةــبا

ءاشضقنلا لبق يل رفغاو ...> ،<اًشضيأا
ةيدوألا) <ةليشضفلاو ةبوتلا ةطشساوب
.(ةنماثلا

ءابآا هعمو ،سسواردنأا سسيّدقلا أارق
هورّشسفو سسّدقملا باتكلا ،ةشسينكلا

اودوقي يكل ةفلتخم تايوتشسم ىلع
عم قمعأا ةـكرـشش وـحـن نـيـنـمؤوـمـلا
تاـيوـتـشسم ةـعـبرأا ةـّمـث .حـيـشسمــلا
،يفرحلا ىوتشسملا :هللا ةملك ةءارقل
مهفو باتكلل ةّيفرحلا ةءارقلا يأا

نود نـم رـششاـبـمـلا سصنـلا ىـنـعـم
ىوتشسملا ؛لـيـلـحـتـلا يــف لوــخدلا
تاّيشصخششلا يف ىرن ثيحيزمرلا

حيـشسمـلـل اًروـشصو اًزوـمر ثادحألاو
ىوتشسملا ؛هــيــشسيّدقو هــتــشسيــنــكو
لاـمـك ّنأا نـياـعـن ثيـح ،يورخُألا
توكلم يف وه اهقـيـقـحـتو روـمألا
ىوتشسملا ،اًرــــيــــخأا ؛تاوـــــمـــــشسلا
يذــــــــلا ،يـتاـيـحـلاو يــقــخألا
،ةرثكب سسواردنأا سسيّدقلا هلمعتشسي
تاـّيـشصخـشش ةـيؤورـب اـنــل حــمــشسيو
جذامنو لئاشسوك نكامألاو باتكلا
اذـه يـف ،اـنـشسفـنأا دجـن .ةــبوــتــلــل
يف نيشسمغـنـم ،رـيـخألا ىوـتـشسمـلا
يوق روعـشش ةـّمـث نـكـل ،ةـئـيـطـخـلا
ىوتشسملا اذه فده ّنأل ،ءاجرلاب
ناشسنإلا ليوحتو هللاب داحّتلا وه
اهيأا> :هلاثمو هللا ةروشص ىلإا دوعيل
دشسجلاب تخّشسوت دق ينّنإا حيشسملا

لثم) تحرقت دق ،حورلاب تشسّندتو
كـّنأا اـمـب نـكـل ،يـتـلـمـجــب (بوــيأا
ةبوتلاب يل امهِفششا رهاملا بيبطلا

،ينلشسغا ،ينرّهـط ،يـنـمـحرا ،اـًعـم
نم ىقنأا سصّلخملا اهيأا ينحشضوأا
.(ةعبارلا ةيدوألا) <جلثلا

سسواردنأا سسيّدقلا جلاعي ،ًثم
قحشسا نبا بوقـعـي مـلـح عوـشضوـم
اًملشس هيف ىأار يذلا ،ميهاربإا نبا
اـهـيـلـعو ءاـمـشسلاــب سضرألا ُلــشصت
نمو ،هلـلا ةـكـئـم لزـنـتو دعـشصت
عم هشسفن ّبرلا مّلكتي مّلشسلا ىلعأا
اذه يف بوقعي دّدششي هللا .بوقعي

موشسوملا ريبكلا نوناقلا نم هفرعن
ةـشص لـخ هأارـقـن يذـلا هـمـشساـب
لوألا عوبشسألا يف ىرـبـكـلا موـنـلا

سسيمخلا يفو ،ريبـكـلا موـشصلا نـم
.موشصلا نم سسماخلا عوبشسألا نم

قششمد يف سسواردنأا سسيّدقلا دلُو
عفُد .نييقت نيَوبأل .م056 ةنشس
ةشسردم ىلإا ةرششع ةعبارلا نشس يف
ةرئاد نقتأا نأا دعب .بادآلاو مولعلا
لبتقاو ميلششروأا ىلإا بهذ ،مولعلا
نشسُحو ربب سشاـعـف دـّحوـتـلا ةرـيـشس
سسيـئر بتاـك راــشص .هــلــل ءاــشضرإا
،سسويـشسودواـث مـيـلـششروأا ةـفـقاـشسأا

يـنوـكــشسمــلا عــمــجــمــلا رــشضحو
ةينيطنطشسقلا يف دقعنملا سسداشسلا

يف مدخو اًشساّمشش ميشس .086 ماع
،ةّينيطنطشسقلا يف ىمظعلا ةشسينكلا
هللا هراتخا ٍذئدعب ،اًنهاك حبشصأا مث
.تيرك ةريزج ةفقاشسأا سسيئر نوكيل
نأا ىلإا نينمؤوملا ىعري كانه يقب
كرت .027 ةنشسلا ىلاوح ّبرلاب دقر
اـهـّمـهأا ّلـعـل ،تاـفـّلؤوــم ةّدع اــنــل
.هعأا روكذملا ريبكلا نوناقلا

مَعفمو ريشصق يتايح نامز ّنإا>
،ةبوتلاب ينلبقا نكل ،اًثبخو ًءانع
رـيـشصأا ّـئـل ةـفرـعـمـلاـب يـنــعداو
،ًكأامو ًةيـنـق (رـيرـششلـل) بيرـغـلـل
<ّيـلـع فأارـت دـّيــشسلا اــهــيأا تنأاــف
.(ةعبارلا ةيدوألا - ريبكلا نوناقلا)
ّنأا ةمينرتلا هذـه نـم اـنـل حـشضـّتـي
ةدوع وه سسواردنأا سسيّدقلا فده
ناـشضحأا ىـلإا ،ةـبوـتـلاـب ،ناــشسنإلا
ثادحأل ةدّيج ةءارق لخ نم بآلا
كلذل .هميلاعـتو سسّدقـمـلا باـتـكـلا
ميدقلا نيَدهعلا سصشصق دروي هارن
ّلـك مـّلـعـيـل اـمـهــثادحأاو ديدجــلاو
ىلإا ةدوـعـلاو ةـبوـتـلا قرـط ناـشسنإا
دق اه ،سسفن اي> .دوقفملا توكلملا
دهعـلا راـبـخأا عـيـمـج كل ترـشضحأا
لامعأا يلثامف ،اـًجذوـمـن قـيـتـعـلا
،هـلـلا نـم ةـبوـبـحـمـلا نـيـقـيّدشصلا

رارـششألا اـياـطـخ نـم اـًبرـه يرـُفو



يه مّلشسلاو ،ءاجرلا هحنميو ّسصنلا
مـيرـم ءارذـعـلا هـلإلا ةدلاو ةروــشص

ردحنا اهب يـتـلا ةـّيواـمـشسلا مـّلـشسلا
يف ،ةشسينكلا ىرت .رششبلا ىلإا هلإلا
يه مّلشسلا ّنأا ،يقخألا ىوتشسملا

داحّتل نمؤوم يحيشسم ّلك داهج
اهآار يتلا مّلشسلا ّنإا ،سسفن اي> :هللاب
ءابآلا ءاشسؤور يـف مـظـعـمـلا اـًمـيدق
يـلـمـعـلا دوـعــشصلا نــم زــمر يــه
نأا اًذإا ِتئشش نإاف ،يملعلا ءاقترلاو
اّيرواثلاو ملعلاو لمعلاب يريشستشست
اذكه .(ةعبارلا ةيدوألا) <يدّدجتف
يتلا اًرجح رششع انثإلا ريشصي ،اًشضيأا

رهـن يـف نوـن نـب عوـششي اـهـعـشضو
ىلإا بعششلا اـهـيـلـع رـبـعـيـل ندرألا
لاـمـعأـل ًةروـشص ،داـعـيـمـلا سضرأا
ىتح اهب مايقلا نمؤوملا ىلع يتلا
داعيملا سضرأا ،توكلملا ىلإا يقتري
.يدبألا

وه سسواردنأا سسيّدقلا نوناق ّلعل
ىـحـنـمـلا مــهــفــل ةــشسردم لــشضفأا
باــتــكــلا سصوــشصنــل يــقــخألا
يـف اذـه اـنـشسيّدق لـعـفـي .سسّدقـمـلا
:رواحم ةثث

.ةأاطخلا عم يهامـتـلا:ًلّوأا
،هاياطخ سسواردنأا سسيّدقلا يهامي
اــياــطــخ عــم ،ئراــقـــلا هـــعـــمو
لب ل ،سسّدقملا باتكلا تاّيشصخشش
نم رـثـكأا أاـطـخأا هـّنأل هـشسفـن نـيدي
يف ْرشصي مل ،سصّلخملا اهّيأا> :ءلؤوه
لو لعف لو ةدحاو ةئيطخ ملاعلا
اًئطخم اـنأا اـهـتـمرـتـجاو ّلإا ةءادر
عشضولاو ةـّيـنـلاو رـكـفـلاو لوـقـلاـب
ٌدحأا هلعفي مل امب لمعلاو مزعلاو
.(ةعبارلا ةيدوألا) <ّطق

دروي .نيقيّدشصلا جذومن:اًيناث
ةبوتلا وحن انزّفـحـيـل كئـلوأا روـشص
اي> :ةّيوبألا ناشضحألا ىلإا ةدوعلاو
جذاـــمـــن ِكل ترـــشضحأا دق ،سسفـــن
ششختلل كدوقتـل ديدجـلا باـتـكـلا ،عّ

باقلا نع رششلا حاورأا
...هنم

نأا ًاعيمج انناكمإاب
اندا نإا اشص نوكن
هـلـلاـب اـنـبوـلـق لــك نــم
هــنإاــف .ةاــيا عوــبــنــي
بحُنل ةوـقـلا اـنـحـنـمـيـشس
شسفـنأا .نآا  َبيرـقـلاو اـنـَ

نأا ليحتشسي هللا نود نم
.اــنــشسفــنأا ىــتـــح بحـــن
نـــيذــــلا مــــه نوثــــك
نادقفو سسأايلاب نوباشصي
نوـــــلواــحــيو ءاــــجرـلا
نود نم اـنـنأل راـحـتـنلا
بحُن نأا نـع زـجـعـن هـلـلا
يراب فـيـكـف ،اـنـشسفـنأا
انتلئاعو  انءاقدشصأا بحن
لك .انءادعأا وأا ،انبراقأاو هنأل هللا عم نك ءيشش
نأا بجي .انُتايحو انتوق
نإاـف ،دحأل اـنـبـلــق مدقــن
ىلع ام ناشسنإا إا هانمدق
اذـهـل نـك بكوـكـلا اذـه
انلك .انيذؤوي نأا ناشسنإلا
ل يتلا ةبا نع ثحبن

نعو ،لدبتت لو اهل دودح
،هل ةياهن ل يذلا مشسلا

؟كلذ اـنـحـن نـم نـكـلو
انتوخإا لو انلهأا ىتح لو
نـم ـك نأل اـنـتاوــخأا وأا

ىـّلـخـتـي نأا نـك ءلؤوـه
وأا انهرـكـي وأا ًاـموـي اـنـع
اــنــنأل ؟اذا .اــنـــيذؤوـــي

 نودود ًاــعــيــمـــج
انعيمجو ناكاو نامزلا
ةـشسجـنـلا ىوـقـلا براـحـن
اــنراــكــفأا سســّندت يــتــلا
.رارمتشساب

يبرسصلا سسوادت خيسشلا

يحنجاو نـيـقـيّدشصلا اًذإا يـهـباـششف
حيشسملا يفطـعـتـشساو ةأاـطـخـلا نـع
ةراـهـطـلاو ماوـشصألاو تاوـلـشصلاـب
.(ةعشساتلا ةيدوألا) <راقولاو

هتنادإا مغر .ّبرلا ةمحر:اًثلاث
شسفـــن سسواردنأا سسيّدقــلا عدي ل ،هــَ
قثي هّنأل ،هتاذ ىلإا بّرشستي سسأايلا
باتكلا يف ةرهاظـلا هـلـلا ةـمـحرـب
ينلثامو سسّنأات حيشسملا> :سسّدقملا
ششـَبـلاـب شصتخملا لـك لـمـكأاو ةرـَ تاّ
نم اوـلـخ هراـيـتـخاـب ةـعـيـبـطـلاـب

لاثم سسفن اي ِكل اًرهظُم ،ةئيطخ
ماشص ذإا ّبرلا ّنإا ...هلزانت ةروشصو
اًريخأا عاج اًموي نيعبرأا رفقلا يف
ف ،يرششبلا عـبـطـلا كلذـب اًرـهـظـُم
كيلع راغ نإاو ُسسفن اي يخرتشست
ةـشصلاــب هــيــمداــشص لــب ،ّودعــلا

<ةّيلـكـلاـب كنـع عـفدنـيـف موـشصلاو
.(ةعشساتلا ةيدوألا)

امك باتكلا أارقن نأا اّنم بولطملا
هأارقن ف ،سسواردنأا سسيّدقلا هأارق
لب ،ةّيتوهلا دئاقعلا ىرنل طقف
وحـن اـندوـقـت ةراـنـم اـنـل نوـكـيـل
  .يوامشسلا بآلا ىلإا ةدوعلاو ةبوتلا

اننيناوق ــــــــــــــــــــ
ةشصلا يف نوعكري سضعبلا ّنأا امب
ماـّيأا يـفو (دحألا) ّبرـلا موــي يــف
،(ةرشصنعلاو حشصفلا نيب) نيشسمخلا

ّلك يف اًدحوم ماظّنلا نوكي يكلف
ماقُت نأا عمجملا ىأار ،ةّيعرو ناكم
ماـّيأا يـفو داـحآلا يــف تاوــلــشصلا
.اًفوقو نوبشصتنم نحنو نيشسمخلا

02 ،لّوألا عمجملا

:ةـيـسشرـبألا راـبـخأا ىـلـع علـطإلـل
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