
ةلاسسرلا ـــــــــــــــــ
(32-81 :6 ور)
مُتقِتعُأا نأا دعب ُةوخإا اي

ًاديبع مُتحبسصأا ِةئيطا نم
نم ايرسشب ًامك ُلوقأا *ّلل
.مــكِداــسسجأا ِفــعــَسض لـــجأا

مكَءاسضعأا مُتلعج امك مكنإاف
ِمثإل مثِإاو ِةسساجنلل ًاديبع
مكَءاسضعأا اولَعجا نآا كلذك
مكنأ *ةسسادقلـل لـل ًاديـبـع
ِةئيطخلل ًاديبـع مـتـنـك َح
يأاف *لا نم ًارارحأا متنك
ِرومأا نم مكل َلسصح ٍرمث
.نآا اهنم َنوُيحَتسست يتلا

امأاو *توا اهُتبِقاع امنإاف
نـم مـُتــقــِتــعُأا دق ذإاــف َنآا
نإاف هلل مُتدِبعُتسساو ِةئيطا
.ةـسسادقــلــل مــكَرــمــث مــكــل
ُةاــيا يــه ُةــبـــِقاـــعـــلاو
ِةئيطا َةرجأا نأ *ةيدبأا

ٌةايـح هـلـلا َةـبـِهوـمو ٌتوـم
عوــسسي ِحــيــسسا  ٌةــيدبأا
.انّبر

سسيدقلا توم ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ةيدبأا ةايح ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةّيدبأا ةايا ةسسينكلا ءابآا فّرعي
هللا عم ةرسشابا ةكِرسشلا  اهّنأا ىلع
ةمعن ّنإا .سسوّدقلا ثولاثلا ةفرعمو
غ ةايا هذه يه سسدقلا حورلا
ترهظ يتلا ةقولا غو ةدسسافلا
رسشبلـل حـيـسساـب
مـهـتـعـفر يـتـلاو
ةكرـسشلا ءلـم إا

حورـــــــــلا يـــــف
 .سسدقلا

نوسسيّدقلا دحّتي
نويـحـيو هـلـلاـب

 غ هروــــــــن
يذـــلا قوـــلا

  مـهــقراـــفـــــي
ةـعاـسس  ىـتـح
لـــــــب ،مــهــتوــم
دعب نم ،اهل سصيو مهسسفنأا لبقتسسي
 .<ىنكسسلل اًعسضوم> ،توا

 سسيدقلا سسفنأا نكسسم نإا
ّإا سسيــل ،توا دعــب نـــم ،روـــنـــلا
أادبت يتلا ةـبوـتـلا راـسسً اـمـكـتـسسا

ّنإاـف .سضرأا ىـلـع مـهـتاـيـح لـخ
ميقت نـــيدــقارلا ــقيّدسصلا سسوـــفن

 اهـترداـغـم دعـب ةرـسشاـبـم روـنـلا
ةّماعلا ةـماـيـقـلا دعـب سسيـلو ،دسسا

تقّوذـت اـهـّنأ ،ةخأا ةـنوــنــيدلاو
تغلبو هتكردأاو يهلإا رونلا اًقبسسم
تداو اهتايح نامز  هتفرعم
 .هب

َةلاا نوسسيدقلا انؤوابآا تعي

ٍةلحرم دّر يدسسا توا يلت يتلا
كأا ٍلامتكا إا يّدؤوي ارو ةيلاقتنا

ةـسسيـنـكـلا تاوـلـسص زــّكرــت اذــل .اًزا
ىّتح حيسسملل عّرسضتلا ىلع نيدقارلل
اذه .<رّين ٍعسضوم > مهسسفنأا نكسسُي
ّلك قوفي يذلا رونلا ّإا وه ام عسضوا
بعت بسسحب ،وه .ةقولا تانئاكلا
ءايسض> سساماب سسويروغيرغ سسيدقلا
،هل ةياهن و برغي  يذلا ... هللا

لاـــــــــمـــــا
ةملكل اروـنـلا
ءاــهــبو ،هــلـــلا

هدــــــــــــــــ،
 .<...هتوهو

داو رونـلا
اـــمــــه ناذــــه
نــــــــكــسســـــــم
نيذلا سسيدقلا
نوــــــــنــتــقــي
مــهــتاــيــحـــب
مــــــــهـــتوــو

ةسسينكلا ءابآا حرسشي .<ةّيهلإا ةايا>
اــًنوــبرــع سصي سسيّدقــلا توـــم ّنأا
ةئيطاب حورلا توم ّنأا امكف .ةايحلل
توا وــه هــلـــلا نـــع لاـــسصفـــناو
حورـلا ةاـيـح يـه اذـكــه ،يــقــيــقا
 ميـقـُي نـَم ،اذـل .<ةـّيـهـلإا ةاـيا>
هيدل ناكـم  ةاـيا ُحـيـسسا هـلـخاد
.توا نم فوخلل

ـــسسيّدقلا توـم لـّكـسشـُي اذـكـه
و مــهَدؤوـه .مـهَديـجء نودـّج

دعـــب اـمو تواو ةاـــيا  َهـــلـــلا
مهطيــــ يذلا ،ماركإا امو .توا
ِدجـمــلــل لــظ ىوــسس ،ةــسسيــنــكــلا هــب
ٌنوبرعو هب قطنُي  يذلا يلبقتسسا

72/٤١٠2 ددعلا

زو6 دحألا

بكلا يوسسيسس رابلا انيبأا راكذت

ثلاثلا نحللا

عبارلا رَحَسسلا ليإا



اهيف كسشي اميكـل رـسشبـلا لواـنـتـم
ةايا  كاسشا اذهو .ءايقنأا
ةايا وه ءايسضلا ةثـّلـثا ةـيـهـلإا
ةـعـيـبـطـلا سصئاـسصخ ّنإاـف .ةـيدبأا
دعب نم ناسسنإا إا لقتنت  ةّيهلإا
مدعو يـهـلإا دا يأا :ةــماــيــقــلا
 .داسسفلا

سصئاـسصا هذـه تيـطـعأا دقـل
لـبــق ناــسسنإــل ةــّيدبأا ةــّيــهــلإا
هدسسج  نلتعُت نأا رظتنُيو ،هطوقسس
هللا ةمعنب دجماو ماقُا ّيرسشبلا

 ا مويلاخأ (12 سسوثنروك:
9). 

َةّيوهلا نِلعُتـسس تاـفـسصلا هذـه
 ،هتاـنـبو هـلـلا ءاـنـبأ ةـّيـحورـلا
ّلــك فـــلـــغـــُي نأا عـــمزا روـــنـــلا
نونوكي نوسسيّدقلا ثيح ،تاقولا

،<هـلـلا لاـثــم ىــلــع> ماودلا ىــلــع
امك> ههجو نياعمو هاّيإا فراع
.(2 :3 انحوي1) <وه

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ةدابعلاو نمزلا
ةيحيسسا ــــــــــــــــــــــــ

تقو  نويـحـيـسسا سشيـعـي
امهسسّدق ةمانزرو خيراوتب هنوسسيقي
يعاقيإا اوتلا .دسسجتا هللا ةملك
بوانتو ،عيباسسأاو رهسشأاو نسسلل
زواجـتـي دعـُب اـهـل ،لـيـلـلاو راـهـنـلا
هذه تسسيل) تقولل طـيـسسبـلا روـبـعـلا
هذـــه .(هعـــَن تقو در روــــمأا
تاظحللا لكسشت تاقوأاو تاظحللا
ذإا هللا ةملك اهيف دسس يتلا ةمها

إا دعسصو ماقو تامو ،اننيب دلُو
سسسسأات يـتـلا ثادحأا هذـه .ءاـمـسسلا

ةدحاو ةرم تثدح انسصـخ اـهـيـلـع
 اننكل .رركتت نلو خيراتلا، 

،هـباـيـسسناو نـمزـلاو تقوـلا عاــقــيإا
اـهاـيــحــنو ثادحأا هذــه تــخــن
اهنأاكو اـهرـكذـتـنو اـهـب لـفـتـحـنو

ثدح لك  .نآا ةلسصاح ،ةديدج

ليإلا ــــــــــــــــ
(31-5 :8 ىتم)

 لخد نامزلا كلذ
هيلإا اندف َموحانَرْفَك عوسسي
ًئاق هيلإا بلطو ٍةئم ُدئاق
 ىًقلُم َياتف نإا بر اي
ٍباذعب ُبذَعُي ًاعلخُم تيبلا
انأا عوسسي هل لاقف *ديدسش
ُدئاق باجأاف .ِهيفسشأاو يتآا
ُتسسل بر اـي ًـئاــق ِةــئا

ت َلـُخدت نأا اـقـِحـتــسسم
 ًةملك ْلـُق نـكـلو يـفـقـسس
انأا يّنإاف *َياتف أايف ُغ
و ٍناـطـلـسس ت ٌناـسسنإا

اذهل ُلوقأا يدي ت ٌدنج
ِتئا ِرخآلو ُبَهذيف ْبهذا

ْلـَمـعإا يدبـَعــلو يــتأاــيــف
عوسسي عمسس املف *ُلمعيف
َنــيذــلــل لاــقو بــجــعـــت
مكل لوـقأا قا هـنوـعـبـتـي
ِرادق ًاناإا دِجأا  يّنإا

لوقأا *ليئارسسإا  و اذه
نوتأايـسس نـيثـك نإا مـكـل
ِبراــغاو ِقراــسشا نـــم
َمـيـهرـبإا عـم نوــئــِكــتــيو
 َبوــقــعــيو َقـــحـــسسإاو
ونب امأاو *تاومسسلا ِتوكلم
 نوــَقــلــُيــف ِتوــكـــلا
كاـنـه .ِةـيـنالا ِةـمـلـظــلا
ُفـيرـسصو ُءاـكـبـلا ُنوــكــي

 قيّدسصلا ُحاورأا تلبُتقا دقل .هل
نأا رظتنُيو ،رونلا  ةمئادلا ةماقإا
 ،ّيواــمــسسلا ُدا نــَلــعــتـــسســـُي
،ةماقُا مهداـسسجأا ع ،لـبـقـتـسسا

مئادلا دا لين نم اونّكمتي ىتح
دسسا  ،برــلا دوــعوو مــَعــنـــلاو
.سسفنلاو

 ا ةمايقامدنع ،ةماعلا تاومأ
،داسسجأاـب دحـّتـتـف سسوـفـنـلا دوـعـت
،هتاذ سسيدقلا دسسج توا نم موقي
اّمأا .لجتمو رّيغـتـم لـكـسش  نـكـلو
رادقمو ،ماقُـا يرسشبلا دسسا لكسش
،ةـّيـهـلإا ةـمـعــنــلا  هــتــكراــسشم
ىلع ناسسنإا ةايح ىلع نادمتعيف
يـتـلا ةـبوـتـلا ةـجرد ىـلـعو سضرأا
.اهغلب

 سسفت اةيآ  إا ةلاسسرلا
اـًعـيـمـج نـحـنو> :سسوـثـنروـك لــهأا
فوسشكم ٍهجوـب برـلا د نـيرـظاـن
ةروسصلا كلت إا رّيغتن ةآارم  امك
نـم اـمـك د إا د نـم اـهـنـيـع
،(81 :3 سسوثنروك2) <حورلا برلا
دـــاو روـنـــلا ّنأا نوــــحــــسضوــــي
اـمـهـب كراـسشي نـيذــلــلا ــّيــهــلإا
فوسس رسضاا رهدلا  نوسسيّدقلا
ةمايـق دنـع مـهداـسسجأا  نارـهـظـي
 .قيّدسصلا

تلحرم ب نوزّي ءابآا ّنكل
 ةكراسشاو ةرانتسسا نم تنثا
يـنـغـُت ،ةرـسضاا ةاــيا  .دا

سسوفن َيهلإا رونلاو دا ُةفرعم
اّمأا ؛يحورلا مهداهج  قيّدسصلا

 ىلع ،يّطغتف ،ةـماـعـلا ةـماـيـقـلا
سسُتو ةيراـعـلا مـهداـسسجأا ،ماودلا لِبرَ

ءاــيــسضلا نوــكــيو .مــهــناــيــك ّلــك
ناّعسشيسس ناذللا نامئادلا ةرانتسساو
ىـلـع ًةداـهـسش سسيّدقـلا داـسسجأا نـم
داسسجأا فخب ،حيسساب مـهداـحـّتا
نوموقي نيذلا بـئاـتـلا غ رـسشبـلا

دا نم مور امّنإا اًسضيأا مه
.يوامسسلا

 هتاـيـح عدوـي فوـسس هـلـلا



عوـسسي لاـق مـث *ناــنــسسأا
كل ْنُكيلو ْبَهذا ةئا دئاقل
 ُهاتف َيفُسشف .َتنمآا امك
.ةعاسسلا كلت

لمأات ـــــــــــــــــــ
،ا نم يتأاي  رسشلا

نــم يــتأاــت  ةــلــيذرـــلاو
ةـسصق اـنأارـق اذإا .ةـلـيـسضفـلا
ءيسش لك نأا اندجو ةقيلا

(13 :1 كت) ًاـــنـــسسح دجو
تقوـلا  قـلـخــي  رــسشلا
.ا هــــيــــف دجو يذـــــلا
اـهـتاذ ةـيـلـقـعـلا ةـقـيــلا
اهدجوأا امدنـع (ةـكـئا)
ةجوز غ تناك ،قلاا
غ رسشلا ناك اذإاف .رسشلاب
 ًاــيــعــيــبــط دوـــجوـــم
نأا نك فـيـكـف ،داـسسجأا
 ًاـيـعـيـبـط رـسشلا نوــكــي
يـتـلا ةـيـلـقـعـلا ةــقــيــلا
،ةيدسسا نع ًايلك فلتخت
فيك ؟اهتسسادقو اهتواقـنـب

ا نوــكــي نأا نــك 
عمو ؟رسشلا عم دوجو ةكرسش
،دوــجوــم رــسشلا نإاـــف كلذ
رسشتنم هنأا  رهظي هلعفو

 اعلا ذخأا نيأا نم .هلك
قول غ ناك اذإا هدوجو
؟ةيادب هلو

نيذلا كئلوأا لأاسسيلف
رومأا هذه لثم نوسشقاني
ءاــج نــيأا نــم مــهـــسسفـــنأا
ــــغ سضرــــا ؟سضرــــا

غ وهو ةيادبلا نم دولوم
هللا نم دعب اميف قول.

بسسح اوــقــلـــخ ءاـــيـــحأا
مهتلبجب قيلي امك ةعيبطلا

عقوتللو ،انلجأ هب موقي لاز امو
نحن انل اهأايه يتلا تاا حرفب
ةرودلا .(9 :2 روك2) هبحن نيذلا
ةعبرأا ىلع كرحتت يتلا ،ةيجروتيللا

،رهسشلا ،عوبسسأا ،مويـلا :تاـيوـتـسسم
يكل ،حيسسا رسس  اندت ـ ةنسسلا

هيف لمعنو ايحن يذلا نمزلا لّو
لك سصي .انسص مئم نمز إا
يتلا قرطلا .اندوجو لكل ةروسص موي
،اـهـيـسضقـنو اـنـماــيأا اــهــب مــظــنــن
هذه  اهـعـسضن يـتـلا تاـيوـلوأاو
نع خت يتلا تامعلا يه ،مايأا
ةبسسنلاب .ةيسصخسشلا انتايـح ةـيـعوـن
نأا بجيو نك موي لك ،يحيسسملل
،ةيلزأا عم ةيدوجو ةكراسشم نوكي
.حيسسا عم

كأا ةيعيبطلا رهاظا ب نم
ةيرسشبلا ةايا  ةيزكرمو ةيمهأا

.اــهــقورــسشو سسمــسشلا بورـــغ يـــه
رونلا روهـظ ،يـحـيـسسمـلـل ةـبـسسنـلاـب
دّر نــم ـكأا اــمــه هؤواــفــتــخاو
هــلــلا ةوــق نأ .ةــيــعــيــبــط ثادحأا

. روـنـك ًاـمــئاد اــُتــخا هــسصــخو
ًارون رسصبأا ةملظ  سسلاا بعسشلا>
توـا ةروـك  نوسسلااو ،ًاميظع
:4 ىتم) <رون مهيلع قرسشأا هلظو
اـــمــــه قورــــسشلاو بورـغــــلا  .(61
برلا ركذتل ،ةسصلل بسسنأا ناتقولا
يذــلا اـعــلا روـن حــيــسسا عوــسسي

ا ةـمــلــظ وـحداـسسفـلاو ةــئــيــط
حاــبــسص لــكو ءاـــسسم لـــك .تواو
،ةـسصلا لـخ ،نوـنــمؤوا ءيــسضي
حـيـسسا إا زـمرـت يـتـلا لـيداـنـقـلا
روهظ ركسشو حرفب نوحّبسسيو ،رونلا
برـلا هـلـلا) حـيـسسا عوـسسي  هـلـلا

يهـلإا روـنـلا وـه يذـلا ،(اـنـل رـهـظ
.عسشا

 سسدقا نـمزـلا ةـيزـكرــم
ةداـبـعـلا اــهــسسكــعــت ةــيــحــيــسسا
يقاب امك ،ةدابعلا هذه .ةيحيسسا
اوـت ىلع ةينبم ،انتايح  رومأا
تاونسسلاو عيـباـسسأاو ماـيأا عاـقـيا

 ةداـبـعـلا .ةـلــيوــط ةاــيــح ةرود

نحن (ةيجروتيل ةمدخ وأا) يجروتيل
،ماق مث تام يذلا ،حيسسا يقن
إاو موـيـلاو ًاــسسمأا وــه وــه> يذــلا
 .( 31: 8ع) <دبأا

 رّيسصُي ةيجروتيل ةمدخ لك
هـلـمـع نــم ًــك ًاــيــقــيــقــح برــلا
اذه لامكو ،هب ماق يذلا يسصا
يأا .(توكلا ) هقـيـقو لـمـعـلا
لمعلا ايـحـن اـيـجروـتـيـلـلا  اـنـنإا
،يسضاا  ثدح يذلا يسصا

،توكـلا  هـلاـمـك ًاـسضيأا اـيـحـنو
ا بلاو يـــسضاإا لــبــقـــتـــسس

،تقوـلا باـيـسسنا طـسسو  .رـسضاا
ةنمزأا ةياهن إا ةدابـعـلا اـنـلـخدت
ثيح توكلا إا (02 :81 ىتم)
ىـلـع اـعأا  سسلاا> حـيـسسا
انه انعم رسضاــاو بآا عم سشرعلا
تاوـلـسص نـم) <روـظـنـم غ لاـحــب
ثيح ،(...اـناـبأا دعـب يـهـلإا سسادقـلا
ةـيـناـث يـتأاـي فوـسس يذـلا حـيــسسا
و ،تاوــــمأاو ءاــيــحأا نـــيديـــل
مايأا لك> انعم وهو ًادـبأا انكي
.(02 :82 ىتم) <رهدلا ءاسضقنا إا

رارسسأاو ًاموـمـع ةداـبـعـلا
يتآا رـهدلا إا اـنـلـخدت ًاـسصوـسصخ
حيسسا انل ىلجتي اهيف .توكلاو
هـتاـيـح لاـمـعأا  كسشن .مـئاـقـلا
اـنـتاـيـح ددجـتـت يـكـل ةــيــسصا
ديعتسسن) ديدج نم دلونو رارمتسساب
انـلـبـج يذـلا لاـثـم ىـلـع (ةروـسصلا

.ًادق
 اِحبسصت ،ةيجروتيللا مَد

ةـنـمزأا رـهـسشأاو عـيـباـسسأاو ماـيأا
يكل توكلا ةنمزأا إا اهيف عن
دقل .انيف ايحي هللاو هللا عم ايحن

،ليللاو راهنلا : تقولل ،نمزلل راسص
،ءاتسشلاو فيرا ،فيسصلاو عـيـبرـلا

راسص دقل .ةديدج ةدارفو ديدج ًىنعم
موـي نوـكـي نأا ةـيـناـكـمإا موـي لـكــل
برلا ةنسس نوكت نأا ةنسس لكو ،ةمعن
نكما نم هّنأا ينعن اذهب .ةكرابا
ةظحللا ةنسس لكو موي لك نوكي نأا
هب ماق ام لكو هللا ركذتل ةمئا



 نـمزـلا لـمـعـتــسست ةـيــحــيــسسا
هيف ايحن يذلا نمزلاف .اهتـيـلـكـيـه
هـلـلا لاـمـعأا سشيـعـنـل هــلــمــعــتــسسن
.ةلـبـقـتـسساو ةـيـسضاا ةـيـسصا
حـمـسسي تقوـلاو نـمزـلا لاـمـعــتــسسا
اويحيو اوركذتـي نأاـب يـحـيـسسمـلـل
اــهــيــلــع سسسسأاـــت يـــتـــلا ثادحأا

نمزلا لغتسسا ةـيـفـيـك .مـهـسصـخ
دد يه هلامعتـسساو هـسشيـعـن يذـلا

ةيحيسسا ةدابعلا .انتايولوأا ةيهام
تعسضو اذل ،راطإا اذه نمسض يتأات
ةيجروتيللا مدا ةسسدقا ةسسينكلا
يتلا ةيونسسلاو ةيعوبسسأاو ةيمويلا
عاـقـيإا نـمـسض اـيـحـن نأا إا فدهــت
انبر هب ماق يذلا سصا نمزلا

سسدقتن يك انلجأ. 
دهعلا نم ةـسسيـنـكـلا تثرو دقـل

هيف ةيداـبـعـلا تاـسسراـماو دقـلا
يفف .تقولا سسايقل ًاسصاخ ًاموهفم
نـم دـّت موـيـلا ناـك دقـلا دهـعـلا
ٌءاسسم ناكو> :بورغلا إا بورغلا

نيوكت) <ًادحاو ًاموي ٌحابسص ناكو
ةيادب لكسشي ءاسسا نإاف ًايلات .(5 :1
أادبـي يـجروـتـيـلـلا موـيــلاو ،موــيــلا
ةـسص حرـسش عـمو .بورـغـلا ةـسصب
،لبقا ددعلا  أادبن فوسس بورغلا
مهأا اهيف حرسشن ةلسسلسسب ،هللا ةمعنب
:ةيمويلا ةيسسقطلا انـتاوـلـسص اـعـم
رَحَسسلا ،ليللا فسصن ،مونلا ،بورغلا

.تاعاسسلاو
(عبتي)

يوسسيسس سسيدقلا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ديعن يذلا يوسسيسس بأا نع اولاق  +
نأا كسشوأا اّ هنإا زو 6 مويلا هل
سسمسشلاك ههجو راسص ،اعلا رداغي
:مهل لاقو ،هلوح ءابآا ناك امنيب
دعبو .سسوينوطنأا بأا ءاج دق اه
طهر ءاج دق اه :ًئاق مت ،ليلق
:لاقف ،كأا ههجو قّلأات مث .ءايبنأا

.راهطأا لسسرلا فاسصم لسصو دق اه

ةاــــيا إا اوـــــجرـــــخو
نأا دعـب مـهـنـكـل .ءاــحــسصأا
ةـقــيرــطــلاــب اوــلــسساــنــت
لتعإاب اوذخأا ،ةيعيبطلا

ًايجيردت ةحسصلا نارسسخو
فرعو نوكلا مثر ح

إا هــــلــــيــــبـــــسس سضرا
دسسا لبج هـلـلا .ناـسسنإا

 سسفنلا قلخو ،سضرملل 
تبذعت سسفنلا .ةـئـيـطـخـلـل

اهترئاد نع تجرخ اهنأ
اهلاثم ناك اذام .ةيعيبطلا
عم ءاقبلا ؟حلاسصلا قباسسلا
.ةباب هب اهتدحوو هللا

هذـــه نـــم تطـــقــــسس دقو
سضارمأا اهتعاو ةـناـكا

ةفلت. سسفنلا نوكت اذا
؟رسشلل ةلباـق بلاـغـلا ىـلـع
ةدارإا عافدنا ببسسب كلذ
قيلـي  ًاـعاـفدنا ةاا
اهنأ .ةيلقعلا ةـعـيـبـطـلاـب
لـــك نـــم ترر نأا دعـــب
ةايا تذخأاو ،تامازتلإا
يــهو ،قــلاا نــم ةرا
ةروــسص ىــلــع ةــقوـــلا

فرـعـت تراـسص ،اـهـقـلاـخ
فيـك ًاديـج مـهـفـتو ،ا
ةطلسسلا كلتو ،هب عتمتت
ىلع ةظـفاـحـمـلـل ةردقـلاو

ةعـيـبـطـلا بسسح اـهـتاـيـح
ةـيؤور  ترـمـتـسسا ااـط
ةذـلـلاـب عـتــمــتــلاو ،ا
كلذك كل اهنا .ةـيـلـقـعـلا
اذهو .ا سضفر ناطلسس
تجزـتـما اـمدنـع ثدح اـم
تاوـهـسشلا ببــسسب دسساــب
نـع تلـسصفـناو ،ةـئــيدرــلا
.تايولعلا

بكلا سسويليسساب سسيدقلا

هنأاـكو ادبو ًاـقـّلأاـت هـهـجو دادزا مـث
وه نمو :خويسشلا هلأاسسف ،ًادحأا مّلكي
إا اه :لاق ؟انابأا اي كيلإا ثدحتا
ينكل ،ينلمحتل بقت ةكئا ىرأا
ىتح ًيلق وله نأا مهـفـطـعـتـسسا
كل ةجاح  :خويسشلا هل لاقف .بوتأا
 :مـهـباـجأا .اـناـبأا اـي ةـبوـتــلا إا
نقيأاف .تأادب دق أا نظأا  ةقيقا
نم ًادج ةعيفر ةماق  هنأا عيما
ءاـسضأا ةأاـجـفو .لاـمـكـلاو ةــسسادقــلا

،نورسضاا فاخف ،سسمسشلاك ههجو
دق برلا اه اورظنا :مهل لاقف وه اّمأا

ءانإا ّإا اورسضحأا> :لوقي وـــــهو ءاج
راسصف ،حورلا ملسسأا لاحللو .<ةيلا

 اتماو ،قرب ناكىذسش تيبلا أ
.ًارطع
يوسســـيسس بأا نع ًاسضيأا اولاق  +
ءاـنـــثأا مـلـكــتــي ناــكو سضرــم هــنإا

سسلاا خويسشلا سضعب عم هسضرم
اـي ىرــــت اذاـم :هـل اوـلاـق .هــبرــقــب
سضعـبـلا ىرأا إا :مـهـباــجأا ؟اــناــبا
يك مهفطـعـتـسسا يـنـكـل ،ّإا نوـتأاـي
دحأا هل لاقف .ًيلق بوتأا وكي
نم عفتنت له ،كوكرت اذإاو :خويسشلا
؟ةبوتلا لجأا نم اذه ديهزلا تقولا

،كلذ ىلع ًارداق نكأا  اذإا :مهل لاق
اذـهو يـسسفـن  دهـنـتا لـقأا ىـلــع
.ينيفكي
:ًاراـهـج يوـسسيـسس بأا لاـق ةرــم +
ةنـــسس نوثث  ذإا ،يخأا اي عّجسشت
 إا عرــــسضتأا لــــجأا نـــم هــــلــــلا
اي :اذـــــكه يـّلـسصأا يـنـكـل ،ةـئـيـطـخ
نــم سسا ،حــيــسسا عوــسسي يــبر
موـي لـك طـقـسسأا هـبـبـسسب أ اـسسل
.أاطخأاو

ةرـسشنـلا ىـلـع عـطإلا ناــكــملاــب

:تننإلا ةحفسص ىلع اًيعوبسسأا
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