
ةلاشسرلا ـــــــــــــــــ
(6١-0١ :٢ ةيمور)
ُةماركـلاو ُدا ُةوـخإا اـي

َا ُلعفي نَم لكل ُمشسلاو
نــم مــث ًلوأا ِدوــهــيــلا نــم
دنع َسسيل نأل *يناـنوـيـلا
لكف *هوجولل ٌةابا ِهللا
ِنودب اوأاــــطــــخأا نــــيذــــلا
ِسسومانلا ِنودبف ِسسوـماـنـلا
اوأاطخأا نيذلا لكو .نوكِلهي

 ِسسومانلاـبـف ِسسوـماـنـلا
سسيــــل هــــنأل *نوـــــنادـــــُي
مه ِسسوماـنـلـل َ نوـعـِماـشسلا
َنولِماعلا لب هللا دنع ًاراربأا
*نورـُي مـه ِسسوـماـنـلاــب
سسيـــل َنـــيذـــلا َألا نإاــــف
اولمع اذإا ُسسومانلا مهدنع
 وــه ا ِةــعــيــبــطــلاــب
 نإاو ِءلؤوـهـف ِسسوــماــنــلا
مهف ُسسومانلا مهدنـع نـكـي
نـيذـلا *مـهـشسفـنأل ٌسسوـماـن
ِسسوماـنـلا لـمـع َ نورـهـظـُي
مــهــبوــلــق  ًاــبوــتـــكـــم
مهُراكفأاو ٌدهاشش مهُمشضو
*اهنيب اميف جت وأا وكششت
ِسسانلا َرئارشس ُهللا ُنيدي موي
َعوــشسيــب يــلــيإا ِبشسحـــب
  .حيشسا

هللا دنع سسيل» ـــــــــــــــــــــــــــــــــ <هوجولل ةاباحُم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عطقا  ةيروا ةركفلا ّلعل

ةلاـشسر نـم ،موـيـلا اـنـيـلـع وـلـتا
يه ،ةيمور لهأا إا سسلوب سسيدقلا
ةابا هدنع سسيل اعت هللا نأا
 أارقن امبشسح اهشسفتو .هوجولل
ىرـخأا نـكاـمأا و ،سصنـلا قاـيـشس
ةــلاــشسرــلا نــم
نـم نأا ،اـهـشسفـن
ءوــشسلا لــعــفـــي
ىـلـع بلـجـتـشسي
ةدششلا هــــشسفــــن
ًانئاك ،قيـشضلاو
نـمو ،ناـك نــم
حـشصلا لـعـفـي
هللا دنع نم هل

ةــمارــكو دـ،
.ناك نم ًانئاك
تناك ميلعتلا اذه لوشسرلا بتك موي
يعّدت ةمأا ب ةحورطم ةيلاكششإلا
هشسومان ركتو هللا إا اهءامتنا
لو هلـلا فرـعـت ل ةـمأاو (دوـهـيـلا)
سسيّدقـلا .(يـناـنوـيـلا) هـعــئارــشش
مـهـّنأا دوـهـيـلا ىـلـع ذـخأاـي سسلوــب
سصحفل ل يهلإلا عرششلا نولمعتشسي
ًايلاتو مهاياطـخ فـششكو مـهـتاوذ
 ةّمأا ةنادإل لب ،هللا إا ةبوتلا
فرعت نأا دعب اهل يطعأا دق نكي
نولمعـي مـه اـمـنـيـب ،هـلـلا عـئارـشش
نوـنـيدي يـتـلا اـهـشسفــن لاــمــعألا
حاحشصإلا  !اهيلـع يـناـنوـيـلا
ىرـن اـهـنـيـع ةـلاـشسرـلا نــم لوألا

ىـلـع ةّدششب لـمـحــي سسلوــب سسيدقــلا
ل يكل حَجرألا ىلع ،ينثولا لئاذر
نع يشضاغتلا رّي مهلهج ّنأا مَهفُي
ّسصنلا قايشس و ،هّنأا ديب .مهلئاذر
> نيذلا إا ًاروف لقتني هارن ،هنيع
(٨٢ :١) <هــللا ةـفرـع اوـظـفـتـحـي
ًاذإا لوشسرلا .قفاناب مهايإا ًايّمشسم

 ل ،همّلعـم هـلـلا اـمـكو ،هـمـيـلـعـت
 .كاذ لو اذـــه هـــجو يـــباـــحـــي

حاـــــحـــــشصإلا
يذــلا ،اــثــلا

عـطــقا هــنــم
اـنـيـلـع وـلـتا
هّجوتـي ،موـيـلا
إا لوـــشسرــــلا
مكـب دوـهـيـلا

ل عطاـقٍ سساـق
يوأات لمتـحـي

لوقـلاـب أادبـيـفً
كل ةرذـعــم ل>

نيدي نم اي ،تنك ًايأا ،ناشسنإلا اهيأا
ح كّنأل مهلامعأا لمعيو نيرخآلا
تنأا يأا .(١ :٢) <كشسفن نيدت مهنيدت
يأا ،تنك نـم ًاـنـئاـك ،ناـشسنإلا اـهـيأا

لهأا ب كنأاشش (كرظنب) ع امهم
نم كتاذل َ تبشسن امهم وأا هللا تيب
نأا كل فيك ،حشصو ةليشضفو ىقت
له ؟كاذ وأا اذه ىقُت وأا حشص مّيقت

ءازإا كتاذ عشضت نأا يراب تلواح
تنأا نـيأا ىرـت كـّلـع يـهــلإلا عرــششلا

ح> ـب لوشسرلا هينعي ام اذه ؟هنم
ًاعبط ةلاشسرلل .<كشسفن نيدت مهنيدت
.هعأا انلق امك ،يخيراتلا اهراطإا
ىطختي هيو يذـلا مـيـلـعـتـلا ّنـكـل

5٢/٤١٠٢ ددعلا

ناريزح٢٢ دحألا

ةنهكلا  ديهششلا سسيدقلا راكذت

  طاشسيمشس فقشسأا سسويفاشسفإا

لوألا نحللا

اثلا رَحَشسلا ليإا



تاا نأا ىلع دّكؤوي نأا وه لوقلا
يـه مـشسلاو ةــمارــكــلاو داــك
هدوج لعفب اهحن ،هللا نم ةّيطع
قاقحتشسا لعفب ل ،هتّبو اعت
إاَ تْدقنا املك تنأا .كاذ وأا اذه
،هـلـلا إا برـقأا تحـبـشصأا حـشصلا
نم ًانئاك ،حشصلا لشصأا وه يذلا

كؤواـمـتـنا ل  رــخآا ىــنــع .تنــك
اــنــه هـــيـــلإا زوـــمرا) يـــنـــيدلا
نم ًامـكـح كبّرـَقـُي (<يدوـهـي>ـلاـب
انه هيلإا زومرا) كلهج لو ،هللا
نع ًاـمـكـُح كعـَن>) اـنوـي>ـلاـب

ةلداعا نأا ىرنو اذه .هللا خ
سسلوـب لوـشسرـلا اـهدروـي اـهــشسفــن
مــث ،ًلوأا يدوــهــيـــلا> :لوـــقـــيـــف
ةابا ل ًاشضيأا انـهو .<اـنوـيـلا
ًاثك عِدوأا نم ّنأا امكف :هوجولل
ناك نم نأا يهيدب ،كأاب بَلاطُي
ًاّداجو همازتلا  ًاقداشص هلل ًانيمأا

 ًاشضيأا زّيمتي ،هيعشس  ماركإلا،
اّمأا .هللا ةهج نم اذه .ًيلق ولو
ل يكلو ،رششبلا نـحـن اـنـتـهـج نـم
نـم ءيـشش ىـلـع اــنــك نإا ـ بشسحــن
ًاقح انل هللا ماركإا ـ ىقّتلاو حشصلا

نأا سسلوب لوشسرلا لوقـي ،ًاـبـشستـكـُم
نيذلا يأا ،سسومان مهل سسيل نيذلا

 مهنيب ،هللا اوفرعي نأا مهل َطعُي
.مهَشسومان مهُرئامشض تحبشصأا نم
اـم نوـلـمـعـي ةرـطـفـلاـب مــهــّنأا يأا
يذـلا بـعـتـلاو ،هـلـلا هـب يـشصوــي
ةوقلا غلاب سسلوب لوشسرلا هلمعتشسا
لـمـع نورـهـظــُي نــيذــلا> :لاــق ذإا
ًابوتكم (هلـلا عرـشش يأا) سسوـماـنـلا

 (٤١ :٢) <مهبولق. 
ليإا فرعن نأا سسيل ًاذإا ّمها

انم ةّنم ب انل يطعُأا اذـــه .هللا
ليإاب لمعن نأا ّمها .سساشسألاب
انيف سسانلا هاري نأا ،هششيعن نأا ،هللا
انؤواـــمتنا ناـكل لإاو .انللح امنيأا
.ًاـناــإا ل ًاـبّزــو ةـّيـلـبــق هــلــل
يشصقُن نأا إا ليا اناوغأا املكو

ليإلا ــــــــــــــــ
(3٢-٨١ :٤ ىتم)

 امـيـف ناـمزـلا كلذ
ىـلـع ًاـيـششاـم عوـشسي ناـك
ىأار ليلا ِ رحب ِ ئطاشش
ُناـعـمـشس اــمــهو نــيوــَخأا
ُسسواردنأاو ُسسرـطـب وـعدا
 ً ةكبـشش ِناـيـقـلـُي ُهوـخأا
اـناــك اــمــهــنأل) رــحــبــلا

مله امهل لاقف *(نْيَدايشص
يَدايشص امكَلعجأاف يئارو
اـكرـت ِتقوـلـلــف *سساــنــلا
نم َزاجو *ُهاعبتو َكابششلا

ِنيَرخآا ِنيَوَخأا ىأارف كانه
ىدبز ُنـب ُبوـقـعـي اـمــهو
ٍةنيفشس  ُهوـخأا اـنـحوـيو
ِناحِلشصُي ىدبز امهيبأا َعم
*اـمـهاـعدف اـمــهــَكاــبــشش
َةـنـيـفـشسلا اـكرـت ٍِتقوــلــلو
ناكو *ُهاـعـبـتو اـمـهاـبأاو
ُهلك َ ليلا ُ فوطيُ عوشسي
ُزركيو مهعما  ُمّلعي
يفششيو ِتوـكـلا ِةراـششبـب
 ٍفعُشض لكو ٍسضرم لك
.بعششلا

لمأات ـــــــــــــ
وأا) يب فعي نَم لكف>

سساــنــلا مادق (يــمـــشساـــب
وأا) هــب ًاــشضيأا اـــنأا فعأا
 يذلا يبأا مادق (همشساب
.(٢3 :0١ ىتم) <تاومشسلا

ل اننأا فيك اورظنأا

ارــغاو يــخــيراــتــلا راـــطإلا
،كاذنآا يّينانويو دوـهـي ةـيـلاـكـششإل
هللا إا مـتـنا عـقاو بطاـخـيـل

دوهي .ناكاو ةنمزألا ىدم ىلع
نوزمري ةـيـمور لـهأا إا ةـلاـشسرـلا
،هـل َيـطـعُأا نـــــم لــــك إا موــيــلا
ةـشسيـنـكـلا ةاـيـحـبو ةـيدوـمـعاــب
،اهيشسيّدق تاخو اهليإا ةراششبو
هنّكلو هللا ّقح ةفرعم إا غلبي نأا
راشصف هبلق ةواـشسقـل داـقـنـي نأا رـثآا

ًاناّيدو ، عشضّتي نأا نم ًلدب ًايلاعتم
لوقي ءلؤوه نع .بوتي نأا نم ًلدب
فطل اورقتحا مهّنأا سسلوب لوشسرلا
نأا نـم ًلدب هشصو هـناـنـحو هـلـلا
إا مـــهدوـقـي هـلـلا فـطــل اوــعَدــَي
.ةبوتلا

 ةرششابم قبشست يتلا ةيآلا
لوـقـي ،هددشصب نـحـن يذـلا سصنــلا
قـيـشضلاو ةدششلا> :سسلوــب لوــشسرــلا

،ءوشسلا لعفي ناشسنإا لك سسفن ىلع
<ينانويلا نم مث ًلوأا دوهيلا نم
نمأا ،تنك نم ًانئاك كّنأا يأا .(٩ :٢)
غ نــــم مأا هــــلــــلا تيــــب لـــــهأا
لـعـفـل تْدقــنا ىــتــم ،ــــنــمؤوا
بشضغ كشسفن ىلع َ تبلجتشسا ءوشسلا
نيذلا كئلوأا نم تنك نإا امأا .هللا
< اوظفتحي نم يأا ،<هللا ةفرع
ةعيرشش اوفرعي نأا مهل يطعأا نيذلا
،اهب اومزتلي و هتدارإاو هلدعو هللا

لكف> .ًلوأا كيلع قيشضلاو ةدششلاف
،ثك هنم بلطُي ًاثك يطعأا نم
هـنوـبـلاـطـي ًاثـك هـنوـعدوـي نـمو
حيشسا عوشسي  انّبر لاق ،<كأاب
 نـيذــلا كلذــك  .(٨٤ :٢١ اقوـل)
ةدششلاـف ،اوـفرـعـي نأا مـهـل ىـطــعــُي
امأا .ّلقأا اهرادقم مهـيـلـع قـيـشضلاو
سصنلا أادبي اهب يتلا ،ةيلاتلا ةيآلا
نم لك نأا اهيفف ،مويلا انيلع ولتا
هل ،ناك نم ًانئاك ،حشصلا لعفي
.مشسو ةماركو د هللا دنع نم
اذه نم لوشسرلا هيلإا فدهي ام ّلعل



ةعاجششب رهظُن نأا عيطتشسن
انفاعإاو حيشساب انناإا
،هــنوــعو هــتّوـق نودب هـــب
انبر انب فعي ل كلذكو
اذإا ّلإا حــــيـــــشسا عوـــــشسي
يـكـل لاا هـل اــنــحــشسفأا
 بآلاب انفّرعيو انـتـّبـثـي
ديري ام اذه .ةيتآلا ةايا
:لقي  هنأل ،انل هرهظُي نأا

مادــق فعــــي نــــَم لــــك
نـَم لـك :لاـق لـب ،سساــنــلا
مادق <يــمــشساــب> فعـــي
هتنوعو همشسابف ،سساـنـلا
رهـــظُي نأا ناشسنإلا عيطتشسي
كلذــــكو .هناإا ةـعاـجـششب

 عأاـــشس :لــــقــــياــنأا ف
فـعأاـشس :لاـق لـب ،ًَاـشضيأا
يأا <هـمــــشساـب> ًاـشضـيأا اــنأا

هشص نــشســـُح ءاّرـــج نـــم
لــخ نــم  هــتـــناـــمأاو
اذاـم ًاـشضيأا ظــحل .هــناإا
نـيذـلـل يـلـي اـم  لوـقــي
:مهناإا نوركنيو نوعزجي
سساـنـلا ماّدق رـكـنـي نـَم>
يـبأا ماـمأا ًاـشضيأا اـنأا هرـكـنأا
ىـتـم) <تاوـمـشسلا  يذـلا

0١: 33).
ركني نَم لقي  انه

ركنـي يذـلا نأل <يـمـشساـب>
نــع ٍلزــع كلذ لــعـــفـــي
هذه نم مرحُيف ،هللا ةنوعم
دعتبا يذلا وه هنأل ةنوعا
ّبحأا هـنوـك هــلــلا نــع ًلوأا
كأا تايشضرألاو تاّينمزلا

ةيمهأا نم مويلا ةيمهأا ...خلإا راهنو
ثدح .هراـكذـت مـيـقــن يذــلا ثدا
اذـكـهو ،موــيــلا اذــه سسّدق دــيا
لاؤوـشسلا .ةـشسيـنـكــلا داــيــعأا يــقاــب
سسدقـتـي فـيـك وـه اـنــه حورــطا
؟نمزلا

نا  ناميمشش ردنشسكلأا بألا لوقي
،ةيشساشسألا انتايح ةنوقيأا وه نمزلا

.اهمؤواـششتو انتايـح لؤواـفـت ةروـشص
ةاـيا تـخـن نــمزــلا لــخ نــم
نم نكلو ،لبقتـشسا وـحـن ةـكرـحـك
لـبـقـتـشسم لـك بوذـي ىرـخأا ةــهــج
توم إا ًلّوحـتـم نـمزـلا ةـطـشساوـب
ةاــيا مــشسقــي نـــمزـــلا .ءاـــنـــفو
دوــعــي ل ٍسضاــم إا رارــمــتــشساــب
إا ًامئاد دوقي لبقتشسمو ًادوجوم
لكب تقوـلاو نـمزـلا طـيـحـي .توا
،نمزلا  سشيعن .اـنـتاـيـح لاـكـششأا
،ةنيعم ةعاشس  ،ًاحابشص ظقيتشسن

 عم موي،  عم لشصف. ل
هنكل ،نمزـلا نـم برـهـلا عـيـطـتـشسن
رخآا بعتب ،ةديكأا ةياهن وحن شسي
قــَلـخـُي .توا وـحـن رـششبـلاـب شسي
هـتـبـح هـلــلا .توــمــيــل ناــشسنإلا
تاـياـهـن دجوأا رـششبـلــل ةدوــهــعا

دعوـم) ناـشسنإلا ةاـيـح  ةغــشص
، ،عوبشسألاةلطع طاششن ،بيبح عم
ىشسنيو ىهلتي هلع (...،ءاقل ،رفشس
.توا يأا ةبكلا ةياهنلا

<نمزلا ةلكششم> ةفشسفلا جلاع
ف .اهل ىنعم ل ةايا نا اولاقو
،ةنشس ةئم دعب وأا مويلا ّ تم اذإا مهي
غارفلاو توا إا ٍسضام ناشسنإلاف
َةفشسفلا ُ توا فاخأا .هدعب نم
ًاذإا .هدعب دجوي اذام نولهجي مـهنأل
ل يرششبلا دوجولل ةبشسنلاب نمزلا

 ،ام رـمأا دجو اذإا لإا هل ىنعم
اذه يّطـخـت ىـلـع رداـق ،اـم ناـكـم
.ىنعملاو غارفلا

ًايرظن ح ةشسينكلا انيطعت ل
- ًةخ انيطعت ام ردقب عوشضوملل

،انناإا انكراششي ل نم لك هللا نع
هّنأا سسـلوب لوشسرلا لوـق ّنرـّكذـتـلـف
مهّنكلو ليإلا نوفرعي ل نم ةّمث
راـشص ذإا هـب نوـلـمـعـي ةرــطــفــلاــب
ّنشصحفنلو ،<مهبولق  ًاـبوـتـكـم>
اهيف ًابوتكم لعفلاب ناك نإا انبولق
ا نيمأا لعفلاب اّنك نإاو ليإلا
.رونو ةفرعم نـم هانيطعُأا

ايجروتيل ـــــــــــــــــ
:نمزلا سسيدقت + ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ينحشسم هنأل يلع برلا حور>
يرشسكنا يفششأل ،كاشسا رششبأل
نـيروـشسأاـمــلــل يداــنأل ،بوــلــقــلا
لشسرأاو رشصبلاب يمعلـلو قـطإلاـب
ةنشسب زركأاو ،ةيرا إا قحشسنا
.(٩١-٨١ :٤ ول) <ةلوبقا برلا

ةليوط ةحئل نيوكت ًادج لهشسي
تاولشصلا دادعتو ةشسينـكـلا داـيـعأاـب
تاداششرإلا سضعب ءاطعإاو ةيـموـيـلا

تاولـشصلا هذه ةماقإا ةـيـفـيـك لوـح
،دايعألا سضعبب ةطيا سسوقطلاو
<مـشسب اوـبـهذا> بعـششلـل لوــقــلاو
مها سسيل .متـمـّلـعـت اـم اوـظـفـحاو

ديعاومو دايعألا خيرات ظفح در
.اهششيعو اهانعم مهف لب تاولشصلا

 ا دشسجــتـــيو حــيــشسىــلــع ت
ةطاشسب لكب ظـفـحـن يـكـل بيـلـشصلا
امدنع .سصُلخنل لب سسوقطلا سضعب
امهغو ةراششبلاو دياب لفتحن
 ثدحي ام رمأا كانه دايعألا نم
ةشسينكلا لخاد ْنإا ،تلافتحإلا هذه
 وشضع سصخشش لك ةايح  وأا

.حيـشسا ةـلـئاـع  ،حـيـشسا دشسج
نــمزــلا سسيدقـــت وـــه رـــمألا اذـــه
سسماا موــي ّنإا ًــثـــم .ةاـــياو
موي ،لوألا نوـناـك نـم نـيرـششعـلاو
رخآا موي يأاك دعي  ،ديا ديع
فلأاتي هنا نم مغرلا ىلع ةنشسلا نم
لـيـلو ،ةـعاـشس نـيرـششعو عــبرأا نــم



لشسرلا مايأا ذـنـم اـهـتـششاـع ،ًةـيـطـع
،ةيــجروتيللا اهتايح بلشص تلكشش
،حيشسا ةمايق ديع ةخ يهو لأا

إا توا نم روبعلا يأا حشصفلا ديع
ةايا روهظ يه ةـماـيـقـلا .ةاـيا
اعلا اذـه  اـهـل ةـياـهـن ل يـتـلا
ًاـيـلاـتو تقوـلاو نـمزـلاـب موـكا
تاومألا ب نمماق يذلا .تواب
ماق هنإاف ماق او ،ةيناث تو نل

 اعلا اذه سسيلو  اع رخآا.
 ماق  يذلا نأاب قي ىلع نحن
.توا نم ىوقأا وه مويلا كلذ رَحَشس
ةـماـيـق ىـنـعـم .توا مــطــح دقــل
،ةيحيشسا رهوـج وـه اذـه حـيـشسا
ةلطابف ماق دق حيشسا نكي  نإا>
روك١) <مكناإا لطاـبو اـنـتزارـك
 هلامكب ظُفح ام اذهو ،(٤١ :٥١
.ةيشسكذوثرألا ةشسينكـلا اـيـجروـتـيـل
يحيشسا ناشسنإلا مهفي يكل ،ًايلات
ةـيـموـيــلا ةــيــجروــتــيــلــلا ةرودلا

يعي نأا هيلع ةيونشسلاو ةيعوبشسألاو
موـي ةـيزـكرـم ،ةـماـيـقـلا ةـيزـكرــم
لكل ىًنـعـم يـطـعـي يذـلا ةـماـيـقـلا
حشصفلا .نمز لكلو ىرخألا مايألا

.ةيادبلا ًامئادو ةياـهـنـلا ًاـمـئاد وـه
حـشصـفـلا دعـب ماودلا ىـلــع سشيــعــن
،حشصفــلا وحن ماودلا ىـلـع هـجـتـنـل
ٌرارمتشسا وه (برلا موي) دحأا لكو
وه دحألا موي رخآا مكب .حشصفلل
لأا .نمزلا  رمتشسا ةمايقلا موي
سصا راشص مويلا> دحأا لك لترن
قلا نم ماق يذلا حّبشسنلف اعلل

وه مويلا فوا ؟<...انتايح رشصنع
ةيحيشسملل يمايقلا دعبلا ىشسنن اننا

نم توا ىلع كأا زّكرن انرشصو
 .ةمايقلا ركذ نود

،حشصفلا لامك - ةرشصنعلا عم
،حـيـشسا دشسج ،ةـشسيـنـكـلا تشسشسأاــت
اهتاـي راـشصو ،ةديدا ةـعاـما

نحن .ةمايقلا نم ٍتأاتم ديدج ىًنعم
 سشيعن دعن  إا اندوقي نمز

ةــيواــمــشسلا تاا نـــم
اذكـــه .هللا اـــهب دعو يتلا
حـيـشسا رـكـنـي نــل ًاــشضيأا
هركنـيـشس هـنـكـل <هـمـشساـب>
رّم يأا هيف دجي  هنوك
هدنع يذلا كلذ .فاعإل

ىــقــبــي هــلـــلا ةـــب 
هللا ىقـبـيو هـلـلا ناـشضحأا

يتوهلا لوقي اـمـك ،هـيـف
هـلـلا نأل ،حـيـشسا بيـبــح
يذـلا لــخاد  ىـــقـــبـــي
ةيعيبط ةقـيرـطـبو ،هـّبـحـي
هّبحي يذلاـب هـلـلا فعـي

...ةقيقح
،حيشسا عوشسي انبر ّنإا

،سضرألاو ءاـــــمــــــشسلا بر
مامأا ًاراهج مـّلـكـتـي فوـشس
ةكئا روشضحب بآلا هللا
ءاشسؤورو هيلاوـح فـقاوـلا
تاوـق عـيـمـجو ةــكــئا
لك نأا ح  ،تاومشسلا
ىـتـح مدآا نـم مـه نــيذــلا

فوــشس رــهدلا ىــهــتـــنـــم
إا نوــفــقــيو نوــموــقــي

،ٍذـئـنـيـح .حـيــشسا بناــج
عـــــيـــــما روـــــشضحــــــب
ظفلي فوـشس ،مـهـتداـهـششبو
مهدّجو ًانلـع مـهءاـمـشسأا

اورهظأا نيذلا كئلوأا لّلكيو
ىــتــــح هــــب مـــــهـــــناإا
...ةياهنلا

سساملاب سسويروغيرغ سسيدقلا

طقف َطعن  .اـهـل ىـنـعـم ل ةـياـهـن
راـشص لـب ،ةاـيـحـلـل ًاديدج ىــًنــعــم
حيشسا .ديدج لولدم ًاشضيأا توملل
ىلع .ماق هنأل تواب توا ئطو
لاز اـم يـحـيــشسا نا نــم مــغرــلا
اذه نا لإا ،يدشسا توا هجاوي
رــشس إا لوــخد ىوــشس سسيــل توا

ةاــيا نــم روــبــع ،برـــلا حـــشصف
راـشص .ةديدا ةاــيا إا ةدقــلا
سسدقـت دقـل ،ديدج موـهـفـم نـمزـلــل
نـمزـلا سسّدقـت دقـل .برـلا ةـماـيـقــب
شس .دشساـب هـيـف برـلا لوــخدب دـّ
اناطعأاو انلثم ًاناشسنإا راشصو برلا
.هتلكاشش ىـلـع شصن يـكـل ةـمـعـنـلا

توا ىـلـع برـلا رـشصتــنا اــمدنــع
 ةـيدبألا ةاـياـب اــندعو ماــقو
ل نحن اذل  ،هعم اّنك ام اذإا توكلا
اـنــنأل موــيــلا دعــب توا فاــخــن
.لشضفأا وه ام راظتناب

ةيجروتيـلـلا ُمَدِا اـنـل ُمّدقـُت
ةــيـــشصا َثادحألا ُتاوـــلـــشصلاو
عقوتم ةمايقـلا اـيـحـن اـنـلـعو
نأا اـهـفده .ةـظ لـك  توـكـلا

سشيعن انلع  ا نمزلا اذهىنع
مـطـح حـيـشسا ح نـمزـلـل ديدا
ّلإا مــــتــــهــــن لو تواـــــب توا
ةيمويلا تاولشصلا انعشضت .توكلاب
ةقيقح ،ةقيقا هذه مامأا ةفلتا
إا انـعفل ،حيشساب ديدا نمزلا

لك فده ًاشضيأا وه اذهو .هتوكلم
.ًثم رارشسألاك ةيشسيدقتلا تاولشصلا

ةئيطاو توا نم طقف انشصّلختل
ىًنعم ًاشضيأا  انيطعت لب ،ةيدوبعلاو

:اـهـل ًاديدج ًاـفدهو اـنـتاـي ًاديدج
يكل ًاناـشسنإا هـلإلا راـشص> .توـكـلا
  .<ًاهلإا ناشسنإلا شصي

ةرششنـلا ىـلـع عـطإلا ناـكـملاـب
:تننإلا ةحفشص ىلع اًيعوبشسأا
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