
ةلاصسرلا ـــــــــــــــــ
(٤١-١١ :٩ يناع)

دق ذإا َحيضسا نإا ُةوخإا اي
ِتاخلل ٍةنهـك َسسيـئر َءاـج

َمظعأا ٍنِكضسمِبف ِةـَلـَبـقـتـضسا
يأا ٍديأاب ٍعونضصم ِغ َلَمكأاو
*ةـقـيــلا هذــه نــم سسيــل
ٍلوجـُعو ٍسسوـيـُت ِمدب سسيـلو
َسسادقألا َلخد ِهِضسفن ِمدب لب
ًءادف دجوـــــف ةدحاو ًةرــــــم
ُمد ناـــك نإا هـــنأل *اــــيدبأا
ٍةلجِع ُدامَرو ٍسسويتو ٍناث
َضســجــنا ىــلـــع  سشرـــُي
*دضسا ِهطتـل مـهـُضسدقـيـف
ِحيـضسا ُمد ىرـحألاـب مـكـف
َبرـق زألا ِحورـلاـب يذــلا
ضسفـن ُرهطـي ٍبيـع ـب ِهـلـل ُهـَ

ِلاـمـعألا نـم مـكَرــئاــمــضض
.يا َهللا اودُبعَتل ِةتيا

ليإلا ــــــــــــــــ
(٤٤-٢٣ :٠١ سسقرم)

 ُعوضسي ذخأا نامزلا كلذ
أادتباو َرَضشع ينثإلا هَذيمت
:هل ُسضِرعيضس ام مهل لوقي
إا نودعاـضص نـحــن اذوــه
مَلضسُيضس رضشبلا ُنباو َميلضشروأا
ِةبتكلاو ةنهكلا ِءاضسؤور إا

تواب ِهـيـلـع نوـمـكـحـيـف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نم سسماخلا دحألا
موصصلا ـــــــــــــــ

ميظعلا عوبضسألا نم انبارتقا عم
،كرابملا حضصفلا ديع نمو سسّدقملا

نـم عـيـباــضسأا ةــضسمــخ رورــم دعــبو
يتـلا ءاوـهألا ةأاـطو تحـتو ،موـضصلا
مزتلاب ،ّبرلا نع اندعبتل انبراحت
بـــعــتــلا عـــــــم
دّدضشت ،يدضسجـــلا
انمزع ةـضسيـنـكـلا

ةـعـباـتــم ىــلــع
وـحـن اـنـترـيـضسم
يّطختو ةمايقـلا
يـتـلا تاـبـقـعــلا
لخ اـنـهـجاوـت
ًةعـضضاو ،موـضصلا
ةروــــضص اــــنـــــل
مـيرـم ةــضسيدقــلا
،يتـلا ةـيرـضصمـلا

ةئيطخـلاـب اـهـغّرـمـت نـم مـغرـلاـبو
نأا ،ةلماكلا اهتبوت ربع ،تعاطتضسا
كلضستو ةئيطخلا ةأاطو نم سصّلختت
امف .حيضسملا عوضسي ّبرلا قيرط يف

ةيرضصملا ميرـم ةـضسيّدقـلا عـم لـضصح
ّلإا انيلع امو ،انعم لضصحي نأا نكمي
ةايحلا يف ىذتحُي ًلاثم اهينتقن نأا

نع بوـتـن نأا مـهـمـلا .حـيـضسمـلا يـف
ميرم ةضسيدقلا تبات امـك اـناـياـطـخ
<ءاـضضقــنلا ناوأا> يــتأاــي نأا لــبــق
ةضسيدقلا .ميحجلا يف انيلع مكحُيو
َلِبَق برـلاو تباـت  ةـيرـضصمـلا مـيرـم
بلطن ةضسيدق تراضصو لـب ،اـهـتـبوـت
يدتقن ًلاثمو برلا مامأا اهتعافضش
.هب

يف ،ةضسّدقملا ةضسينكلا تعضضو دقل
،موــضصلا نــم سسماــخــلا دحألا ةــمدخ
ةضسيّدقلل حدم اهيف حـيـباـضستو لـيـتارـت
اهءارو يعضسلا ىلع ّثح اهيفو ميرم
ةّرابلا ّنإا> :اهتكلضس يتلا قيرطلا يف
نيريثكل رورضش ةّلع اًقباضس تناك يتلا
،سسمضشك نآلا تعمل دق ،ةثيبخلا ةذّللاب
يفو .<ةأاطخـلا ّلـكـل ًةدضشرـم ترـهـظـف

رضصتخت ،تبضسلا ءاضسم بورغلا ةضص
ةـضسيـنـكـلا اــنــل
ةـضسيّدقـلا ةـّضصق
عطقلا يف ميرم
ىـلوألا ثـثـلا
،اـهـلـّترـن يـتـلا

ةـــلاــــح ّنإاــــف
ةـــــئــيــطــخــلا
يـتـلا ةـقـباـضسلا

اــهــيــف تناـــك
تناك انـتـضسيّدق
نــــع اــــهّدضصت
ةدــــــــهاــضشـــم

عطتضست مل ذإا ،ةضسّدقملا ءاــــــــــيـــــضشألا
يرجي ام دهاضشتل ةضسينكلا لخدت نأا

ّنأا ّلإا .سسّدقملا بيلضصلا عفر ديع يف
ةّيهلإلا ةمعنلا هتضسمل يذلا اهَريمضض
ايّدأا ،اياطخ نم هتلعف امب اهَضساضسحإاو
،<لضضفأا وه ام ىلإا ةعجرلا> ىلإا اهب
هلإلا ةدلاو ةنوقيأا ىلإا ترظن امدنعو
،اهتّلز ىلع ءاضضقلا ترّرقو ،ةكرابملا
.مّركملا بيلضصلـل دوـجـضسلا تعاـطـتـضسا
قـيرـط يـف تقـلـطـنا اذـه اـهدوــجــضسب
ىـلإا ،ةـّيرـبـلا وـحـن تعراـضسو ةـبوــتــلا

تبّلغتو ،غباضصلا اّنحوي يبنلا نطوم
تاكّرحت تفّطلو ءاوهألا سشوحو ىلع
روضص اهضسفـن نـم تحـم اذـكـه .دضسجـلا
ضشعـم تناـك يـتـلا ءاوــهألا ،اـهـيـف ةـضشـّ
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قيرط يـف تكـلـضسو ،اـهـتاـيـح طـمـن
ىلع عومدلا تفرذو ،موضصلاو كضسنلا

تطـعأاو ةـّيرـبـلا تّورـف ،اـهاـياـطـخ
دقـل ،ةّراـبـلا اـهـتـّيأا> :ةـبوـتـلا راـمـث

دئاـضصمـلا كاـضسمإلا فـيـضسب ِتمــضسح
ِتمَضصِبو ،ةرضشبلا ءاوهأاو ةّيناضسفنلا
،ةّيرـكـفـلا اـياـطـخـلا ِتقـنـخ كضسنـلا

ةّيربلا لك ِتيّور كِتاربع يراجمبو
دّيعن كلذل ،ةبوتلا رامثأا انل ِتعنيأاو
.<كراكذتل

ةملظ يف ةضشئاع تناك نأا دعب
اًضسورع ةبوتلاب تحبضصأا ،ةئـيـطـخـلا
ةاـيـح تضشاـعو ،يواـمـضسلا نـتـخـلـل
عوضسي ّبرلا اهرانأا كلذـل ،ةـّيـكـئـم
اـنـل تراـنأاو اـهرودب تراـنــتــضساــف
سصـخـلا ىـلإا ةـيّدؤوـمــلا قــيرــطــلا
اي> :انل ًةودق كلذب تناكف ،اهعبّتنل
ِتقرضشأا دقـل ،حـيدمـلا ةـّيـلـكـلا مـيرـم
كلذل ،ِكتّعضشأاب رفقلا ِترنأاو سسمضشلاك
.<كرونب اًضضيأا ياّيإاو يئيضضأا

كّنإا ،ةديجملا ةفيرضشلا ميرم اي>
سساندأا عاونأا يف ةلّحوتم اًءدب ِتنك
ةبوتـلاـب موـيـلا ِترـهـظ دقو ،ىـنزـلا

ِتعراضض اّمـل ،هلإلا حيضسملل اًضسورع
بيلضصلا حـضسبو ،ةـكـئـمـلا ةرـيـضس
ِترـهـظ كلذـل ،نـيـطاــيــضشلا ِتيــضشل
<ةـّيواـمـضسلا ِةـكــلــمــمــلــل اــًضسورــع
.(قادنقلا)

نوراّصشعلاو يناوزلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مكل لوقأا قحلا عوضسي مهل لاق>

ضشعـلا ّنإا مكنوقبـضسي يـناوّزـلاو نـيراـّ
.(١٣ :١٢ تم) <هـلـلا توـكـلـم ىــلإا
رادم ،لازـت لو ،ةـيآلا هذــه تلــكــضش
ضصوـضصخ ةرـيـثـك ٍثاـحـبأا ريغ ىدل اـً
لكضشب اهومهف نيذـلا نـيـّيـحـيـضسمـلا

ةّيحيضسملا نوقضشري اوذخأاف ،ئطاخ
عّجضشت اهّنأا اهّلقأا ،ةعضشب ٍفاضصوأاب
.ىنّزلا ىلع

مويلا ةضسّدقملا انتضسيـنـك دـّيـعـت
تناك يتلا ةّيرضصملا ميرم ةضسيّدقلل
رـمألا ،ذاـّخألا اـهـلاـمـجـب ةروـهـضشم

*ألا إا ُهــَنوــمــِلــضســـُيو
ضصبـيو هـب نوأازـهـيـف نوـقـُ
هنولُتقيو هنودِلجيو ِهـيـلـع
*موقي ثلاـثـلا موـيـلا و
انحويو ُبوقعي ِهيلإا اندف
ُمّلعم اي ِنْيَلئاق ىدَبَز انبا
امهم اـنـل َعـنـضصت نأا ديرـن

اذام امهل لاـقـف *اـنـبـلـط
*اـمـكـل َعـنـضصأا نأا ناديرـت
َسسِلجي نأا اـنـِطـعأا هـل لاـق
ُرـخآلاو كنـي نـع اـنُدحأا

*كد  كراـــضسي نــــع
ل امكنإا ُعوضسي امهل لاقف
.ناـبـلـطـت اــم ناــمــلــعــت
اـبرـضشت نأا ناـعـيــطــتــضستأا
انأا اـهـُبَرـضشأا يـتـلا َسسأاـكـلا

ضصـَت نأاو ِةَغْبِضصلاـب اـغـِبـَطـْ
*اـنأا اـهـب ُغـبـطـضصأا يـتــلا

لاقف .عيـطـتـضسن هـل لاـقـف
ُسسأاـكـلا اـمأا ُعوـضسي اـمـهــل
اهنابرضشتف اـهـُبرـضشأا يـتـلا

غبطضصأا يتـلا ِةـَغـبـِضصلاـبو
اـمأاو ،ناـغـِبـطـضصتـف اـهــب

نعو يني نع امكُضسولج
ُهَيِطعُأا ْنأا  سسيلف يراضسي
املف *مـهـل دـِعُأا نـيذـلـل لإا
ضشــَعــلا عــمـــضس اوأادتــبا ُةَرــْ
ضضغــي َبوـقـعـي ىـلـع نوـبـَ
عوضسي مهاـعدف *اـنـحوـيو
نأا مـتـمـِلـع دق مـهـل لاــقو
ضسحـُي نــيذــلا َءاـضسؤور َنوـبـَ
مهَءامَظُعو،مهَنودوضسيألا
امأاو *مهـيـلـع نوـطـلـضستـي
*اذكه مكيف ُنوكي ف متنأا

َنوـكـي ْنأا دارأا نـَم نــكــلو

اي> :لئاـضضفـلا روـضصب اـهـتـلدبـتـضساو
ةّيرـبـلا ِتنـطـق دقـل ةديـجـمـلا مـيرـم
،كئاوـهأا روـضص كضسفـن نـم ِتوـحـمـف
لـئاـضضفـلا ةروــضص اــهــيــف ِتمــضسرو
رادقـمـلا اذـهـبو .لـكـضشلا ةـهـّلأاـتــمــلا
ىلع ِتربع كّنإا ىّتح ،ةقرضشم ِتألأت
،ةطوـبـغـمـلا اـهـتـّيأا ،ةـّفـخـب هاـيـمـلا

نـع ِتعـفـترا هـلـلا وـحـن كتاوـلـضصبو
ةّلادب ةلثام كّنأا امب نآلاو .سضرألا
لـجأا نـم يــلــّضسوــت ،حــيــضسمــلا ىدل
.<انضسوفن

رهظُت ةّيرحضسلا ةمدخ نوناق يف
ميرم ةضسيّدقلا لّوـحـت ةـضسيـنـكـلا اـنـل
داطضصت ،اهـتـبوـت لـبـق ،تناـك يـتـلا
ىلإاو ةئيطخلا ىلإا اهـنـضسحـب سساـنـلا
اــهداــطــضصا ّبرــلا ّنأا ّلإا ،كــهـــلا
نم اهلّوـحو ،ةـبوـتـلا ىـلإا هـبـيـلـضصب
ّدضض ٍحـضس ىـلإا ةـئـيـطـخــلــل ٍحــضس
يتلا ّنإا ،نّنحتملا اـهـّيأا> :ناـطـيـضشلا

ةـئـيـطــخــلــل اــًحــضس اًءدب تراــضص
بيلضصلا حضسل دوجضسلاب اهَتحضضوأا
ّلكل ةّيّلكلاب اًرـهاـق اـًحـضس يـهـلإلا
ّنإا> ،<مهدئاكمو نيطايـضشلا ةـحـلـضسأا
اــهدضسج لاــمــج ةراــنــضصب يـــتـــلا
ٍةرـيـضسي ٍةّذـلـبو ،نـيرـيـثـك تضصنـتــقا

تديِضص دق ،ناطيضشلل ًكأام مهترّيضص
ةّيهلإلا ميركلا بيلضصلا ةمعنب اقح
.<اًذيذل اًماعط حيضسملل تراضصو

انـضصـخ ىـلإا ىـعـضسي اـنـّبر ّنإا
،انباوج رظتنيو ةبوتلا ىلإا انوعديو
،اّنع ًءادف همد قرهأا دقو انقلاخ وهف
انل حتفي هتوعدل بيجتضسن امدنعو
همحارم انيلع قدغيو ةبوتلا باوبأا

قرهأا يذلا ّنإا> :ةئيطخلا نم انيّقنيو
دوجولا حناملاو ،ّلكلا نع اًميدق همد
ميمحب ًةرهاط ِكلـعـج دق ،عـيـمـجـلـل
سصربب ًةميقضس ِتنك نأا دعب ،تاربعلا
اهّيأا> ،<ِكتلـمـجـب ةـئـيدرـلا لاـعـفألا
ةعيبطلا لباج كّنأا امب ،رضشبلا ّبحملا
ةورثو مـحارـمـلا عوـبـنـيو ةـّيرـضشبـلا
كوحن ةبراهلا ىلع َتقفضشأا ،فّطعتلا

.<كلهملا سشحولا نم اهَتفطتخاو
رييغت ىلإا ميرم ةضسيّدقلا تعضس دقل



مـكـل ْنـُكـيـلـف ًابـك مـكـيـف
َنوكي نأا دارأا نَمو *ًامداخ
عيمجلل ْنُكـيـلـف َلوأا مـكـيـف
 رـضشبـلا َنــبا نإاــف *ًادبــع
َمِدخـيــل لــب َمَدخــُيــل ِتأاــي
نـع ًءادف ُهـَضسفــن َلُذــبــيــلو
.نيثك

لمأات ـــــــــــــ
عنضصت نأا ديرن مّلعم اي>

.<انبلط امهم انل
ٍلاجرل سسلوب بتك دقل

،دضسا ةّداــم َ قراـــغ
ةايا ةرمغ  كمهنمو
مهو ةجوزلا مه ب اينّدلا
اوغتبا> :مهل لاقو ،ءانبألا

.(١ :٣ وـك) <قوـف وــه اــم
يـنـعـي اذاــم كردن يــكــلو
اذه وه امو ،اذه هضضيرحتب
:فاضضأا تاّيقوفلل ءاغتبلا
نع سسلاـج حـيـضسا ثيـح>

 لاق .(١ :٣ وك) <هللا:
رومألا اوبلطت نأا ديرأا يّنإا
ىقرت نأا اهـنأاـضش نـم يـتـلا
نأاو ،ءعلا إا مـككـفـتـب
لـغاوـضش نــم مــكــعزــتــنــت
 مـكـتـنـيدم ّنإا> .سضرألا
متبتـُتـكا كلاـنـه .<ءاـمـضسلا

اونعُت نأا بجي كلانه إاو
،مككفـت لـماـك هـيـجوـتـب
ام ِلمع ىلع اورّفوتت نأاو
ًهأا مكرهظُي نأا هنأاضش نم
.ةينطاوا هذهل

ُمّهوتلا انلخادُي ل يكلو
،لـيـحـتـضسا بلـطـي هــنأاــب
ةقاط قوف هبلطي ام ّنأابو
:ًئاق ّثا رّركي ،انتعيبط
ا ل قوف وه ا اونطفإا>
:٣ وـك) <سضرألا ىـلــع وــه
؟اننّقلي نأا ديري اذامف .(٢
يتلا رومألا اوغتبت ل :لوقي

ٌلوكأا ناضسنإا اذوه نولوقيف برضشيو
ضشعـلـل ّبحــم ،رــمــخ بيّرــضشو نـيراـّ
ّنإا .(٩١-6١ :١١ تم) <ةأاطـخـلاو
ّنإا ذإا ،حــضضاو عوـــضسي ّبرـــلا مـــك
هب موقي رمأا ّيأا هبجعي ل ناضسنإلا
.اًئّيضس وأا ناك اًنضسح ،رخآلا ناضسنإلا

وأا ريخ لامعأاب موقي اًدحأا انيأار اذإاف
لوقن عيمجلا دعاضسيو <ةوخنلا> هيدل

انَرِهظُي يكل طقف كلذ لعفي هّنإا هنع
اذإا اّمأا ،عيمجلا مامأا ئـّيـضس رـهـظـمـب
،ةئّيضسلا لامعألاـب موـقـي اًدحأا اـنـيأار
بضشنت يتلا انتنضسلأا نم ملضسي ل هّنإاف
ل ٍماـهـضسب هـيـمرـتـل هوـحـن اـهـضسوــق
رهظن ىّتح هب عينضشتلاب أادبنف ،محرت
اذكهو ،رـيّرـضشلا وـهو راـيـخألا نـحـن
.روحملا يه انألا نوكت

روذب مهبولق يف نولمحي ةأاطخلا
نورعضشي مـهـّنأل عـضضاوـتـلاو ةـبوـّتـلا
اـهـبـبـضسب يـتـلا مـهـتـئـيـطـخ ِمـَظـِعـِب
نومهفي كلذـل ،ّبرـلا نـع نودعـتـبـي
رعضشي ل يذلا اّمأا ،اوأاطخأا اذإا مهريغ
رخآلا مهفي نأا هنكمي ل ئطاخ هّنأاب
اًمئاد انيلع كلذ لجأا نم ،أاطخأا اذإا
يف دراولا دواد ّيبنلا لوق رّكذتن نأا
ّيأا ولخت ل يذلا نيضسمخلا رومزملا

ّلك يف يمامأا يتئيطخ> :هنم ةضص
نأا اننكمي ،كلذ ىلإا ًةفاضضإا .<نيح
اـم يـناـبـهّرـلا بدألا نـم رـيـعـتـضسن
يذلا رمألا ،<توملا ركذ>ــب ىّمضسي
،نيَمئاد ٍعضضاوتو ٍةبوت يف انلعجي
يف ًامهـم ًاـعـقو توـمـلا ةرـكـفـل ّنأل
ةزهاج اهلعجت يهف ،ةّيرضشبلا سسفّنلا

.ةّيهب ٍةّلحب قلاخلا ءاقلل اًمود
هللا ةمحر عضضن ّلأا ّمهملا رمألا

هللا ّنإا نيلئاق ةئيطخـلـل اـنـل ًةـّجـح
ىّتح انـحـماـضسي فوـضس كلذـل مـيـحر
نوكت نأا بجي .نـيـئـطاـخ اـّنـك وـلو
ديزم وحن انل اًعفاد هذه هللا ةمحر
.أاطخلا سسيلو ةبوتلا نم

هللا انلعجي نأا لجأا نم لضصنل
ىلإا ةفأاّرلا نيعب رظنن ،ءامحر هلثم
نيدن نأا نود نم ،انلوح مه نَم ّلك
هاياطخ ىلإا اّنم لك رظني لب ،اًدحأا

يف لامجلا اذه رمثتضست اهلعج يذلا
ىلإا تداع نأا تثبل ام ّمث ،ةئيطخلا
.اهتايح يف هتفرتقا اّمع ًةبئات ّبرلا
نم لّوألا حاحضصإلا ىلإا انعجر اذإا
يأا ،ىّتم ّيليجنإلا بضسحب ليجنإلا
ّنأا ظـحـن ،ّبرـلا دـيـم درـضس ىــلإا

اذه يف تاروكذملا ءاضسّنـلا ةـيـبـلاـغ
ةدلاو ادع ام ،يناوّزلا نم ّنه درّضسلا
ّنأا ىـلـع ةـللدلـل كلذ ،اـًعـبـط هــلإلا
ّيرضشب لـضسن نـم يـتأاـي عوـضسي ّبرـلا

ٍرارـبأا نـم رــضشبــلا عاوــنأا ّلــك هــيــف
اًراربأا وعديل ِتأاي مل هّنأاو ،ةأاطخو
.(٣١ :٩ تم) ةبوتلا ىلإا ةأاطخ لب

اّنحوي سسيّدقلا نم ةباجإلا انيتأات
:هلوق ّبرلا نع لقني يذلا يليجنإلا
اهمريلف ةئيطخ ب مكنم ناك نم>
ٌدحأا سسيل ،اًذإا .(7 :8 وي) <رجحب ًلّوأا

لو ،أاـطـخـلا نـع اــًموــضصعــم اــّنــم
لضضفأا هّنإا لوقي نأا اّنم ٌدحأا عيطتضسي
ّيضسيّرفلا لعف امـلـثـم نـيرـخآلا نـم
هتابجاو مّمتي هّنأا هضسفنب دتعا يذلا
 .راّضشعلا سسكع ىلع ةّينيدلا

ددضص يـف تضسيـل ةـضسيـنـكـلا ّنإا
اهّنكل ،مَهتُت امك ىنّزلا ىلع عيجضشتلا
ّنأا دكؤوملا نمو ،ةبوتلا ىلع عّجضشت
(كلذ ريـغ وأا ناـك اـًيـناز) ئـطاـخـلا
يذلا <نيدتملا> نم لضضفأاوه بئاتلا
توكلملا َنَمَضض هّنأا هضسفن يف رعضشي
همدو ّبرلا دضسج لوانتيو يّلضصي هّنأل
نيرخآلا نيدي هضسفن تقولا يف هنكل

نيح يف ،هنولعفي أاطخ رغضصأا ىلع
نوفرتعيو نوبوتيونومدنيكئلوأا ّنأا
رـعـضشي ـف وـه اـّمأا ،مـهاــياــطــخــب
هرظنب) هّنأل ةـبوـّتـلا ىـلإا هـتـجاـحـب
.ئطخي مل(ّسصاخلا

بضسحب ليجنإلا يف ّبرلا لوقي
اذه هبضشأا نـمـبو> :ّيـلـيـجـنإلا ىـّتـم
يف نـيـضسلاـج اًدلوأا هـبـضشي .لـيـجـلا
مـهـباـحـضصأا ىـلإا نوداـنـي قاوــضسألا

،اوضصقرت ملف مكل اـنرـمز نوـلوـقـيو
ءاج هّنأل ،اومطـلـت مـلـف مـكـل اـنـحـُن
نولوقيف برضشي لو لكأاي ل اّنحوي
لكأاي ناضسنإلا نبا ءاج .ناطيضش هيف



ةيّدؤوم ةّيقيقح ٍةبوت ىلإا اًيعضس طقف
.توكلملا ىلإا

”hcruhC oT eM ekaT“ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نم اًمئاد ىـعضست ةضسينكلا ّنإا

ةــياــمــح ىــلإا مأاــك اــهرود لــخ
مهب ةقدحملا راطخألا نـم اـهـئاـنـبأا

راـطـخألا هذـه رـخآا .بوـضص ّلـك نـم
ىـلـع ةـفاـثــكــب ترــضشتــنا ةــيــنــغأا
لضصوو ةّيملاعلاو ةّيلحملا تاعاذإلا

روــضصمــلا طــيرــضشلا يدهاـــضشم ددع
<بويتوي> عقوم ىلع اهب ّسصاخلا
.سصخضش نويلم٠5١ ىلاوح ىلإا

ّنأا ةينغألا هذه ناونع نم رهظي
ّنإا ذإا هيف رطخ لو دّيج اهاوتحم
ىلإا ينذخ> يه ةّيبرعلاب هتمجرت
بلاقـلا ّنأا ىـلإا ًةـفاـضضإا ،<ةـضسيـنـكـلا
بذجي لامجب عـّتـمـتـي يـقـيـضسوـمـلا
يف يفخي اذه ّلـك ّنـكـل ،عـمـتـضسمـلا

نَـمل نيتّينلع ةحاقوو ةعاضشب هتاّيط
،اهب نّعمتيو ةينـغألا تاـمـلـك أارـقـي
ةدهاضشم دنع رثكأا حضضّتي يذلا رمألا
.روضصملا طيرضشلا

راهن ّنأا هانـعم اــم ةينغألا لوقت
ّنإا ذإا ًةــبآاــك رــثــكأا حـــبـــضصي دحألا
نم ًةديدج ًةعرج انيطعـت ةـضسيـنـكـلا
مـهـعـمـضسن ثيـح ،عوـبـضسأا ّلـك ّمــضسلا
.ىـضضرـَم اـندـِلُو اـنـّنإا اـنـل نوـلوـقـي
ةـضسيـنـكـلا ّنإا> :ةـيـنــغألا فــيــضضتو
فرـغ يـف يـّلـضصن نأا اــّنــم بلــطــت
ةّيقيقحلا يتّنج يه كاـنـه ،اـنـموـن

ةللد انه) <كعم يدحو نوكأا ثيح
حّضضوتت يتلا ةّيضسنجلا ةّيلثملا ىلإا

.(روـضصمـلا طــيرــضشلا ةدهاــضشم دنــع
ىلإا ةميتضشلاب ةينغألا اًضضيأا هّجوتت
يف مكيدل اذام> :ًةلئاـق نـيـنـمؤوـمـلا
نينمؤوملا نم ريثكلا انيدل ؟لبطضسإلا
ذوخأاملا ،ةمزلا اّمأا .<نـيـعـئاـجـلا

ينذخ> :لوقتف ،ةينغألا ناونع اهنم
يف بلكلاك دجضسأا ثيح ةضسينكلا ىلإا

كرـبــخأا ثيــح ،كبــيذاــكأا لــكــيــه

يــتــلا ،سضرألا نأاــضش نــم
يتـلا ،رارـقـتـضسا اـهـل سسيـل
ل يتلا ،رهظت نأا لبق ُطت
يتلا ،تابث لو اهل َخوضسر
ةايا يـضشـتـب ىـضشـتـت
لبق لبذت يتلا ،ةرضضاا
عيمج لاح كلت .رهزت نأا
،ىنغ نم :ةيرضشبلا رومألا

لامـجو ،دو ،ناـطـلـضسو
نــم كلذ إا اـــمو ّيدضسج
.ةايا مَعِن

هذه اوغتبت ل :لاق دقل
وه اـم اوـغـتـبا لـب ،روـمألا

روــمأا اوــلدبــتــضساو .قوـــف
ةعيرضسلاو ةقا سضرألا
كلت ،ءعـلا روـمأاـب لاوزـلا
ل يتلا ،تاومضسلا  يتلا
َدبأا اهل نوـكـي لو لوـحـتـت
ىرُت يتلا كلت ،ظن رهدلا
ل يتـلاو ،ناإلا نوـيـعـب
عـطــقـت لو ،اـهـل ةــياــهــن
.اـهدادتـمل ّدح لو ،اـهـيـف

نأا ديرأا رومألا هذه لوح
،مـــــككـــــفـــــت ًادبأا رودي
روـمألا هذـهـب لاــغــضشنلاو
سضرألا نــم اــنــعزــتــنـــي
.ءامضسلاب انقِحلُيو

ءادنل ًاذإا عـمـتـضسنـلـف
مــّلــعــم سسلوــب لوــضسرـــلا
،بيــجــعــــلا ِةــنوـكــضســا

اهثراحو انضسوفن سضّورمو
 رــّكــفــنــلو ،حــلاـــضصلا
اذكه .اهماقأا يتلا ةنراقا
مــعــنـــن نأا عـــيـــطـــتـــضسن
عـّقوـتـن نأاو تارـضضااــب
.تاـيـتآلا ىــلــع لوــضصا

تاخ ًلوأا اـنـبــلــط اذإاــف
ُتاخ اـنـل تديز ءاـمـضسلا
.سضرألا

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

.<نيّكضسلا تنأا ّنضستف ياياطخب
دهاضشن ام يعن نأا اًمئاد انيلع ،اًذإا

عدخـــنـــن نأا نود نـــم ،عـــمــــضسنو
،ةليمجلا نـيواـنـعـلا وأا تاراـبـعـلاـب
نم فدهلا ّنأا ظحن اًضضيأا انوعدو
هـلـلا ةروــضص رــيــمدت وــه اذــه ّلــك
ّنأا مهماهفإاو بابّضشلا ىدل ةضسينكلاو
وه ،مهيذؤوي ناك ولو ىّتح ،ءيضش ّلك
مهعنمي نأا دحأا عيطتضسي لو حومضسم
ىلع ىقـبـتـضس ةـضسيـنـكـلا ّنـكـل .هـنـع
نـضضحـــت يــــتــــلا ّمألا كلــــت ماوّدلا
وحن مهلاضصيإا ىلإا ىعضستو اهءانبأا
.توكلملا

ةلترم ةيصسمأا ــــــــــــــــــــــــــــــ
ةيضشربألا يعار ةدايـضس ةـكرـبـب

ءدب ةبضسانمبو سسايلا تيلوبورتملا
ةقوج ميقت سسدقملا ميظعلا عوبضسألا
ىقيضسوملل منرملا سسونامور سسيدقلا
لافطأا ةقوج عم كارتضشإلاب ةيضسنكلا
<stnafne’d rueohC> ةيـضشرـبألا
ءاضسم نم ةعباضسلا دنع ةلترم ةيضسمأا
ةضسينك يف5١٠٢ ناضسين٣ ةعمجلا

ــ لـكـيـهـلا ىـلإا ةديـضسلا لوــخد رــيد
.ةيفرضشألا

رزاعل تبصس ـــــــــــــــــــــــــــ
ناعصشلا دحأاو ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رزاعل تبضس ةبضسان  ٤

رَحَضسلا ةمدخ ماقُت5١٠٢ ناضسين
ةـفاـك  يـهـلإلا سسادـــقـلا اـهـيـلـي
ةمدخ ماقُت كلذك . ةيضشربألا سسئانك
5 دحألا حاـــبـــضص ناـــعــــضشلا دحأا
 .ةيضشربألا سسئانك ةفاك  ناضسين

ةر-صشن-لا ى-ل-ع ع-طإلا نا--ك--ملا--ب
:تننإلا ةحفصص ىلع اًيعوبصسأا
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