
ةلاشسرلا ـــــــــــــــــ
(٠1-1 :٥ ور)
انرّرُب دق ذإا ُةوخإا اي

هللا عم ٌمشس انلَف ِناإلاب
يذلا *حيشسا َعوشسي انبرب
شضيأا َلـــشصح ِهــــب اـــنــــل اـــً
هذـه إا ناإلاـب ُلوــخدلا
اهـيـف ُنـحـن يـتـلا ِةـمـعـنـلا

 نورـخـتـفـمو نوـمـيـقـم
اذه َسسيلو *هللا ِد ِءاجر
شضيأا لــب طــقــف ُرـخـتــفــن اــً
َةدششلا نأا َاع ِدئادششلاب
ُشصلاو *َشصلا ُئـــــششنـــــُت
ُناحتمإلاوَناحتمإلا ُئششنُي
يزخُي ل ُءاجرلاو *َءاجرلا

تشضيفُأا دق هللا َةّب نأل
 سسدقلا حورلاب اـنـبوـلـق

ّنأل *اــنـــل يـــطـــعُأا يذـــلا
َءافعُشض ُدعب انك ذإا َحيشسا

نــــــــع ِناوألا  َتاـــــــــم
ٌدحأا ُداـكـي لو *قــفاــنا

راـب نـع ُتو. اًدحأا ّلـعـلـف
نــع َتو نأا ىــلــع ُمِدقـــُي

ىلع لديف ُهللا امأا *ٍحلاشص
نأاـب اـنــل ِهــتــباـنـك ذإا ُهـ
ُحـيـشسا َتاـم *ُدعـب ًةأاـطـَخ
دق ذإا اًثك ىرحألابف .انع
نم ِهب ُسصُلخن ِهِمدب انرّرُب
شضغــلا دق اـنـك اذإا اــنأل *بــَ

ِهِنبا ِتو هللا عم انحِلوُشص

قلقلا
ــــــــــــــــــــــــ

يذلا همك  عوشسي برلا دّدششي
ةيمهأا ىلـع موـيـلا لـيإا  هأارـقـن
،روـمألا لـك  هـلـلا ىـلـع لاـكــتلا

اذاـم :لـئاـق اوـمـتـهـت ل> :لوـقـيـف
<سسبلن اذام وأا برششن اذام وأا لكأان
.(13 :6 تم)

ةوعدب يليإلا عطقا أادبي
نأا نــــــــــــمؤوا
ىـلــع ظــفاــحــي

هـنـيــع ةراــهــط
نوكيل ةيـحورـلا

 يأا رونلا 
نـــم .ةـــفرـــعا
هللا ةفرعم هيدل
هنأل هيلع لـكـتـي
هـلإا هـنأا فرــعــي
رداــقو مـــيـــحر
ءيـشش ّلـك ىــلــع
ىــــتـــــح بو
رـيرــششلا اـمأا .بيـلـشصلا توـم ،توا

هنأل هيلع لكّتي لو هللا بحي ف
يذلا روـــــنلا نم كأا ةملظلا بحي
كــــلذـل ،هرورــشش عـــم بشساــنــتــي ل
نإا> :كــــلاا لها مظ  ىقبي
بحأاو ،اــعــلا ا ءاــج دق روــنـــلا
،رونلا نم ـــــكأا َةـمـلـظــــلا ُسساـنـلا

:3 وي) <ةريرشش تناك مهلامعأا نأل
91). 

بحي يذلا حلاشصلا ناشسنإلا نإا
خف  عقي ل يكل برلا ههّبني هللا

عم سضقانتي كلذ نأل لاا ةدابع
سسيـل هـتاذ دحـب لاا .هـلـلا ةداـبــع
ًانايحأا دبعتشسي ناشسنإلا نأا ديب ،ًاهلإا
سسانـلا سضعـب دبـعـي اـمـك هـل هـشسفـن

لاا نإا .اهيف ةايح ل يتلا ناثوألا
ناــك ا لإاو ًارــشش سسيـــل هـــتاذ دحـــب
امك هذيمتو عوـشسي برـلا هـمدخـتـشسا
دقلف .ديدا دهعلا رافشسأا نم حشضتي
نودعاشسي هـنـم قودنـشص لـشسرـلـل ناـك
قودنشصلا ناك ذإا ،ًاموق نإا> :ءارقفلا

:هـل لاـق عوــشسي نأا اوـنـظ ،اذوـهـي عــم
يطعي نأا وأا ،ديعلل هيلإا جاتحن ام ِششا
نأا امك .(92 :31 وي) <ءارقفلل اـًئيشش

ىـــشصوأا برــــلا
اــم ءاــطــعإاـــب
رشصيقل رشصيـقـل
هـلــل هــلــل اــمو
َلــئــُشس اــمدنــع
عفد زاوج نــــع
تم) ةـــــــيزا

اذــه .(12 :22
انـبر نأا يـنـعـي

 مّرـــــــحـــــــي
يـــطاــــعـــــتلا
نــكــل ،لااــب

.هتدابع نع فـلـتـخـي لاا مادخـتـشسا
كــــنأا يـنـعـي اذـهـف اـبر دبـعـت اـمدنــع
،كتايح لك هل مّدقتو هب قثتو هب نمؤوت
ل لاــمــلــل ًادـبــع نوــكــي نـــم كلذـــل

ءرا ردقي ل ذإا هللا دبعي نأا عيطتشسي
نـــيدـــّيـــشسل هءلوو هـــّبـــح مّدقــــي نأا
.نمازتلاـب

يتأاتا رطا برلا انل حشضوأا دقل
ل هنكل ،انهيبنت ةيغب لاا ةدابع نم
يه ام ًاشضيأا انل حرششي لب كلذب يفتكي
وحن ناشسنإلا عفدت دق يتلا بابشسألا

فـيـك فرـعـن ىــتــح ةداــبــعــلا هذــه
مهنأل لاا نوبحي سساـنـلا .اـهاـعـن
نأا نودقـتـعـيو ،توا نـم نوـفاــخــي
ةيهافرلا نم ىتأاتت ةيقيقا ةداعشسلا

52/5102ددعلا
ناريزح12 دحألا

 ديهششلا سسيدقلا راكذت

يشسوشسرطلا سسونايلوي

اثلا نحللا
ثلاثلا رَحَشسلا ليإا



توــــا بـلــغ ح اــنــِبوــلــق نــم
بلا نم انباـشصأا اـمـهـمـف .هـتواي
ةمعنـب اـهـبـلـغـنـشس اـنـنأا قـثـن نـحـن
.تاوـمألا ب نـم مـئاـقـلا حــيــشسا

بهرـي دوـعـي ل هـشسفـن توا ىـتـح
دعبلا وه هاششخي ام ّلج نأل ،نمؤوا

 .هــــللا نـع
سسيدق بأا ايشسور لامشش  سشاع

ايـحي ناك اذه ،وتانأا بألا ىعدُي
ًاتعم ،ةريزج ىلع ريد نم برقلاب
ريدلا  ايحي نأا ٍقحتشسم غ هنأا

،هاياطخ ببشسب ،ةوخإلا رئاشس لثم
هنودـــشصقـي اوـناـك سساـنــلا نأا مـغر
دقل .هتاولشص لئاشس ناكم لك نم
هـتوـم ةـعاـشس وــتاــنأا بألا فرــع
 ًابهار خأاـف برـلا نـم ةـمـعـنـب
يـبـششخ قودنـشص  ماـن مــث رــيدلا

.ةايا هذه نـم هـلاـقـتـنل ًادعـتـشسم
 ًادّد بهارــلا هدهاــشش اــمدنـــع
توا ىششخت امأا> :هلأاشس قودنشصلا
ل انأا> :هباجأا <؟وتانأا بألا اهيأا
نـم فاـخأا يـنـنـكــل ،توا فاــخأا
ببـشسب ناـّيدلا هـلـلا ماــمأا فوــقوــلا

 .<ياياطخ
سسلوب لوـقـي اـمـك نـمؤوا نإا

هـــنأل دئادششلاـب رـخـتــفــي لوــشسرــلا
ور) <ًاشص ئششني قيشضلا> نأا فرعي
نم> :روثأاا لوقلا بشسحبو ،(3 :٥
نأا برـلا اـناـشصوأا دقـل .<رـفــظ شص
نأا يأا هربو هللا توكلم ًلوأا بلطن
اـمأا ،رـــخآا ءيـشش لــك قوــف هــبــحــن
يــــتـلا ىرـخألا ةــيــتاــيا روــمألا
مـّلـشس  ةـقـحل بتارــم  يــتأاــت
اهحــــن هـلـلاـف نــمؤوا تاـيوـلوأا
.انشصخ عم بشسانتت ةقـيرـطـب اـنـل

نأا ،موـــيـــلا اـنـــتوـــعد يــــه هذـــه
سصخو اـنـشص مـتـهـنو قـلـقـــن
انتبوت مدع نم فـئاـخ ،اـنـئاـبـحأا

ىرخألا انروـــمأا امأا ،اناياطخ نع
قـثاو برــــلا يدي ـب اـهـقـلـنـلـف
اـنـل هـتــــبو اـــنـب هـتـياـنـع نأاــب
انتبو انشسفنأاب انتيانع نم لشضفأا
.اهل

ىرـحألاـبـف ٌءادعأا ُنــحــنو
ِهـتاـيـحـب ُسصـُلـخــن اًثــك
   .نوحَلاشصم نحنو

ليإلا ــــــــــــــــ
(33-22 :6 ىتم)
ِدشسا ُجارشس برلا لاق

كـُنـيـع تناـك ْنإاـف .ُعـلا
ُنوكي ُهلك كدشسجف ًةطيشسب
كـُنـيـع تناــك نإاو *اًرــّيــن
ُنوكي ُهلك كُدشسجف ًةريرشش
ُروـنـلا ناـك اذإاو .اـًمـلـظــم
ُمظلاف اًمظ كيف يذلا

ٌدحأا عيطتشسي ل *نوكي مك
نأا امإا ُهنأل ِّبر َدُبعي ْنأا
بحــيو َدحاوــلا َسضغـــبـــُي
َدــِحاوــلا َمزــي وأا َرـــخآلا

نوردقـت ل .رـخآلا َلُذرــيو
*َلااو هـلــلا اودبــعــت نأا

اومتهت ل مكل ُلوقأا اذهلف
او نولكأات ا مكِشسفنأل
مـكداـشسجأل لو نوــبرــششت

ِتشسيـــلأا *نوـــشسبـــلـــت ا
ِماعطلا َنِم َلـشضفأا ُسسفـنـلا

نــــــــم لــــــــشضفأا ُدشساو
رويط إا اورظنأا *سسابللا
لو ُعرزت ل اهنإاف ِءامشسلا

ُنُزــــخــــت لو ُدــــِشص 
يوامشسلا مـكوـبأاو ِءارـهألا
َلشضفأا متنأا متشسلفأا .اهُتوقي
متها اذإا مكنم نَمو *اهنم
ِهتماق ىلع َديزَي نأا ُرِدقي
اذاو *ةدحاو اــــــــــًعارذ
اوتعا سسابللاب َنوّمتـهـت
.ومنت فيـك ِلـقا َقـباـنز
*ُلِزغـَت لو ُبعـتـت ل اـهـنإا

.تاومأا هبشش نونوكيشس اهنودب يتلا
هــبــبــشست يذــلا دئازــلا قـــلـــقـــلا نإا
رـطا وـه ةـيدشسا اـنـتاـجاـيـتــحا
.ةيحورلا انَتايح دّدهتي يذلا كألا
ةيلاعفنإا ةلاح وه هفـيرـعـتـب قـلـقـلا
نمف ،ثدحيـشس ا فواـب زـيـمـتـت
دوـــعـي ل فواو قـلـقـلا هـكـّلـمـتــي
ىلع لو هلعف تاّدر طبشض ىلع ًارداق

 نيثك لاح هذه .كفتلا نشسح
نودب ديازتت يهو ،اعلا ءاحنأا ّلك
دقـــتـــفـــت يـتـــلا نادلـــبــــلا  كشش
 .رارقتشسلا

ل .لـــبقتشسا لهجي ناشسنإلا
ىوـشس لــبــقــتــشسا  ديــكأا ءيـــشش
فواو قـلـقـلا دـّلوــي اذــهو ،توا
دقتعي نم .دوجولا ىلع َعورششا
ام هلكاششم ّلك هل ّلحي لاــــا نأا

لـكاـششم ا تاـفـتـللا ىوـشس هـيـلـع
 نـمـكـت ةـلــكــششا نإا .ءاــيرــثألا
نامشضل انيعشسو انتاوذ ىلع انزيكرت
نـم ءيـشش اذـه و اـنـتـيرارـمــتــشسا
نم انجرختف ةـبا اـمأا ،ةـيـناـنألا

.رـخآلاـب مـتـهـن اــنــلــعو اــنـتاوذ
نـم ةـفورـعـم ةـيدشسا اـنـتاــجاــح
.اًيدشسجو اًيحور اناعري يذلا انِقلاخ
نـــم قلقلا دّدبتي هللا عم ايحي نم
دوجولا عبـن نـم ذـخأاـي هـنأل هـلـخاد

ماـمـتـهلا هـيـشسنـت ل ةــيدبأا ةاــيــح
اهل ديعـت نـكـلو ةـيوـيـندلا روـمألاـب

دّدبي هللا روشضح .يعيبطلا اهمجح
لــــكـّتا نأل بوـلـقـلا نـم قـلـقـلا

دواد تاـمـلـك مـهـلاـح ناـشسل هـيـلــع
ءيـشش ـف اـعرـي برــلا> :يــبــنــلا
كاـنـه ةـبـيـشصخ ٍعارـم ، زوـعـي
،اّبر ةحارلا هايم ىـلـع ،يـنـنـكـشسأا
نم لا لبشس إا اده ،يشسفن حلشصأا
 ُتيششم ولو ىتح معن ،همشسا لجأا

ىششخأا تشسل إاف توا لظ يداو
كاـــشصع ،يــــعــــم تنأا كنأل اًءوــــشس
-1 :32 زم) <ايّزعي امه كزاكعو
4). 

ىششخي ل حـيـشساـب نـمآا نـم
َفوـــا عـفر انـهـلإا نأل لـبـقـتـشسا



َناميلشس نإا مكل ُلوقأا انأاو
ْسسبلي  ِهِد لك  ُهَشسفن
ناك اذإاـف *اـهـنـم ٍةدحاوـك
ُدجوــي يذــلا ِلـــقا ُبششع
 ُحرـطــُي ٍدغ و َموــيــلا
فأا اذكه هللا ُهشسبلُي ِروّنتلا
شسبـلـُي اي متنأا ىرحألاـب مـكـُ
اوّمتهت ف *ناإلا يليلق
اذام وأا ُلكأان اذام لئاق
نإاف *ُسسبلن اذام وأا ُبرششن
نأل .ألا ُهبُلـطـت ُهـلـك اذـه
مكنأا ُملعي يوامشسلا مكابأا

إا نوــجاــت لـك اذـهِهـ*
هللا َتوكـلـم ًلوأا اوـبـلـطاـف
.مكل دازُي ُهلك اذهو ُهرِبو

لمأات
ـــــــــــــــــــ

اع دئادششلاب رختفن>
،شصلا ئــــششنــــُت ةّدششلا نا

،ناحـتـمإلا ئـششنـُي شصلاو
.<ءاجرلا ناحتمإلاو

غئاشصلا حرطـي اـمـك
هــكيو دقوا  بهذــلا
ىري ىتح رانلا  بوذي
ًاما اذكه ،ًايقن راشص هنا
سسوفن بر نأا هللا حمشسي
ىـتـح بئاـشصاـب سساـنــلا
عـمل ءاـيـقـنأا اوـحـبــشصي
ةدئاــف ىــلــع اوــلــشصحــيو
اذإاو .ةبرجتلا نـم ةـمـيـظـع
مك ًاديج ملعي غئاشصلا ناك
ءاـقـبــل مزــلــي تقوــلا نــم
ىــتــمو ،دقوا  بهذــلا
ل ىتح اهنم هجارخإا بجي
،راـنـلا  قحـيو فـلـتـي
هللا ةـفرـعـم يراـب مـكـف
ىرـي ح هــنإاــف ،اــعــت
ةبرجتلا نم انذقني انتواقن

عن ل تدتششا ام اذإا ىتح
لو رـمذـتـن ـف .طـقـشسن لو

ٍءوده نـع ماـششلا ةــيداــب ناــبــهرو
نــم ديدعــلا نــع أارــقــن .ّيـــشسيدقـــت
ةبك ٍتاكلت اوعاب نيذلا نابهرلا

ىلع اـهوـعزوو اـهـنوـكـلـت اوـناـك
لثم) ءارحشصلا إا اوـبـهذو ءارـقـفـلا
سسيّدقــلا .(سسوــيــنوــطـــنأا سسيدقـــلا

عـم سشاـع كشساـنــلا سسوــمــيــشسارــج
سشاـع ناـعـمـشس سسيّدقـلا ،سشوـحوــلا

ناعمشسب فرُع اذل ٍدومع سسأار ىلع
ءارعلا  اوششاع نورخآا .يدومعلا

وأا ًةّيعامـج ًاراـيدأا اوـنـكـشس مـهغو
اوبّنجتي يكل ةعشضاوتم كشسانم اونب

ب نـم .رـيدلا  ةــكرــششلا ةاــيــح
دواد سسيّدقلا د شسيّدقلا ءلؤوه
 62 هـل دـّيـعـُن) يـكـيـنوــلاــشستــلا

ناـبـهرــلا هــباــشش يذــلا (نارــيزــح
نأا راتخا هّنكل ّيدومعلا شسيّدقلا
.ٍزول ةرجشش ىلع ًةّيكشسن ًةايح سشيعي
كينولاشست ةّينانويـلا ةـنـيدا كشساـن
ىلـع ةـّيـكـشسن ًةاـيـح سشيـعـي نأا رّرـق
ىشضق نأاب كلذ ّأا دقو ةرجششلا ىلعأا
امك ةرجششلا  ًاكشسان نشس ثث
ةشسينكلا  تانوقيألا انل هرّوشصت
راشسكنشسلا باتك ركذي .ةّيشسكذوثرألا
راـبـلا ّنأا (شسيّدقـلا رــَيــِشس باــتــك)

هاجّتإاب نيدفارلا دب رداغ امدنع
ناعمشس سسيّدقلا ريدب ّرم ،كينولاشست
كشسن يذلا دوـمـعـلا ىأارو يدوـمـعـلا

رظنا اذه هيف رّثأا دقو سسيّدقلا هيلع
هل ًاهباششم ةرجششلا ىلع سشيعلا رّرقف
.ام ٍةقيرطب

دواد سسيّدقلا اهراتخا يتلا ةلزعلا
ًانايحأا .عشضاوتلا غولب فدهب تناك
مدختشسي ذإا ٍةبرجتب ناشسنإلا باشصي
ئـيـشس لـكـششب لـئاـشضفـلا ناـطـيــششلا
قيرط ءرا كلشسي نأا نك .هرّثعيل
سسانلا حيدم لـيـن فدهـب عـشضاوـتـلا
فدهلا نوكي .عشضاوتم هّنإا اولوقيل

بدألا هيّمشسي يذلا يتاذلا دا وه
لاا هذه  .لطابلا دا يئابآلا
كشسنــلاو ماوـــشصألا ناـــشسنإلا مّدقـــي
نولذبي ٍسسانأاب حرفي هّنكل لزتعيو

دعب حئادا هل اوليكيو هول ًادهج
نم ثكلا فرعـن .هـنـع اوـعـمـشسي نأا

دواد سسيدقلا
ـــــــــــــــــــــــــــ
يكينولاشستلا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًةنايد ةّيحيشسا تحبشصأا دقل
ماّيأا 413 ماعلا  اهب ًافعم
سسيّدقـلا ،بـكـلا طـنــطــشسق كلا
ا كلذ ذــنــم .لــشسرــلا لداــعا
أادبو ًةـيــنــع راـششـتــنإلاــب تذــخأا
مظتنتل سسئانكلا نوـنـبـي نوـنـمؤوا

ءدب ّلـــظ  .ةـــعاــــما ةاــــيــــح
ةّيـعاـمـتـجإلا ةاـيـاـب سساـمـغـنإلا
إا ةجااب نمؤوا سضعب رعشش
نـم ًاءوده كأا ةاـيـح نـع ثحــبــلا

اـم روـهــظ أادب اــنــه .ندا بخــشص
ةلزعلا ةايح .ةنبهرلاب مويلا فرعُي
ًاعوط نونمؤوا اهراتخا يتلا هذـه
نأل ءاشضيبلا ةداهششلاب ًاشضيأا تفرُع
ٍءيشش ّلك كي اهلخ نم ناشسنإلا

.موـشصلاو ةـشصلـل اـعـلا لزـتـعـيو
ةداهـششلا نـم ةـيـمـشستـلا هذـه يـتأاـت
ثيح مدلا ةداهشش يه يتلا ءارما

إلا لجأا نم ناشسنإلا تواّمأا .نا
لجأا نم هءاوهأا نمؤوا تيميف انه
توكلاـب دعوـلاو موـشصلاو ةـشصلا
ةنبهرلا تفرع تايادبلا ذنم .يتآلا
ردابتي دق .ةفلتو ةدّدعتم ًاعاونأا
شسيّدقلا ءابآلا ِِشس ئراق نهذ إا
ّنأا ةقيقا ّنكل .ةروطشسأا أارقي هّنأا

شسيّدقلا ةّب إا مهتلشصوأا برلل
ةّيكشسنلا ةايا نم لحارمو ٍلاكششأا

موـيـلا لـقـعـلا اـهـلـبـقـي نأا نـك ل
عمـشسن .ةّدااو قـطـناـب هـقـّلـعـتـل
ٍسصاــخــششأا نــع تاــياورو ًاــشصشصق

نوكت داكت ٍتاخ اوششاع ّيقيقح
هذــه .ةــفاراو لاــيا إا برـــقأا
تطعأا اهمهفن ل داكن يتلا تاا
نيذلا شسيّدقلا نم ًلاترأا ةشسينكلا

انموي إا دهششت مهبئاجع لازت ل
مهتايح  اهوغلب يتلا ةمعنلل اذه
.سضرألا ىلع

ةعّونتم بيلاشسأاو ةفلت ٌطاأا
رـشصم ناـبـهر اـهـلــخ نــم ثحــب



نيذلا نورشصاعا مهنمو شسيّدقلا
.ٍحدم ةمـلـك ّيأا اوـعـمـشسي نأا اوـشضفر
يحورلا عافدنلا فـّفـخـي حـيداـف
هـيـنـيـع بشصن عـشضي يذـلا بهارـلــل

.لئاشضفلا لخ نم سسفنلا سصخ
ةـئـفـلا هذـه نـم ناـك دواد سسيّدقــلا
دقل .دجب عشضاوتلا إا ىعشست يتلا

ىـلـع هـّثـح ًارارـم ناـبـهرـلا لواــح
ّلقألا ىلع يمتحيل ريدلا إا ةدوعلا

دلاـك ةـّيـعـيـبـطـلا بعاـشصا نــم
نوفاـخـي اوـناـك مـهـّنإا ىـّتـح .راو
ةدوعلا ىلع هنوّثحيو مهشسفنأا ىلع
اميف ناطيششلا لخدي ل يك ريدلا إا
ٍيعوو ٍةمكح قمـعـب هـّنـكـل .مـهـنـيـب
ّلإا سسيـــل اذـــه ّنأا كردأا ـــيــــحور

نـع هـيـنـثـل ناـطـيـششلا نـم ةـلوا
هذــه ناــطــيــششلا ةــلوا .كشسنـــلا
 رخآلا ةّب بوثب ًاّششغ ةشسّبلتا
إا هـقوـتو سسيّدقـلا ناإا عزــعزــت
بيجي ناك .تاذلا ناركنو عشضاوتلا

جاتحيو ئطاـخ ناـشسنإا هـّنأاـب ًاـمود
.ةيقنتلا إا

ىلع ةلزعلا نم نشس ثث دعب
سسيّدقلـل برـلا كـم رـهـظ ةرـجـششلا

هبلط باجتشسا دق ّبرلا ّنأاب هخأاو
ةــلــيــشضف هداــهــجــب لاــن دق هــّنأاو
لزنف هللا ةفاو ةّفعلاو عشضاوتلا

ثيـح رـيدلا إا داـعو ةرـجـششلا نــع
ماـعـلا  برـلاـب دقر نأا إا يــقــب
٠4٥. 

ةدارإلا ّنأا دواد سسيّدقلا انمّلعي
ىنبت يتلا تاشساشسألا نم ةظقيلاو
دارأا نـم .ةـّيـحورـلا ةاـيا اـهـيـلــع
دعتبيلو ةيقيقح ًةلزع ذخّتيلف ةلزعلا

هاـتأا وـل ىـّتـح لـطاـب ٍد ّلــك نــع
ًاّيرهاـظ ودبـت ٍةـّب ءادر ًاـشسـّبـلـتـم

ل ةّبنوكتاهّنكلرخآ تاذلل ةّب.

ىهتنا ـــــــــــــــــــــ
ةرجه هنإا ؟ًاذإا توا وه ام

.ةداعلا نم ًاتقو لوطأا داقرو ةتّقؤوم

 ام ءيشش انباشصأا اذإا
كلذ كنـلــف لــب ،ةــتــغــب
نحت وهو ،نايدلا مِلاعلل
اإاو ،ءاشش ىتـم اـنـشسوـفـن
ةــعــفــن هذـــه لـــعـــفـــي
اــمــف .مــهخو برا
 لخدُأا اذإا بهذلل ثدحي
هـشسفــن وــه ،ًارارــم راــنــلا
ةيبهذـلا سسوـفـنـلـل ثدحـي
ةدام نإا .ةـبرـجـتـلا لـعـفـب
رانلا  ةحورطا بهذلا
لوألا نــم كأا ىــقــنــتـــت
ووذ اذـكـه ،راـنـلا ثأاــتــب
نوزاتجي ةيبهذلا سسوفنلا
ةلشصاوتا بئاشصا نوتأا

نم ًاناع دششأا نوحبشصيو
...هنم نمثأاو بهذلا

ًاديدج لو ًابيرغ سسيل
قيرطلا كلاشسلا نا انلق اذإا
مششجتي ةبـعـشصلا ةـقـيـشضلا
قــــيرــــط نأل ،ةــــقــــششا
ةئيلم اهتعيبطب ةلـيـشضفـلا
دياـكاو دهاو بعـتـلاـب
اهتبقاع نكـلو ،راـطـخألاو
مَعِنلاو زئاواو لـيـلاـكألا
ةياهن لو فشصوت ل يتلا
،اذـهـب كشسفـن زـع ًاذإا .اــهــل
ءارــــشضلاو ءارــــشسلا نإاـــــف
ةايا عــــــــم نلوزـــــــــت
لو ،ناـيـهـتـنـتو ةرشضاا
لو ،تارـشساـب رــخــتــفــت

ماــــمأا فــــعــــشضتو نز
نابّرلاف .نازحألاو دئادششلا
اـمدنـع لــفــغــي ل رــهاا
لو ،ًاـئداـه رـحـبـلا نوـكـي
بوــبــه دنـــع برـــطـــشضي
،ًاديج اذه ملعإا .ةفـشصاـعـلا

ةـيزـعـتـلا كشسفــنــل دجــتــف
!تابثلاو

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

نم ًاذإا ْفَخ ؟توا نم فاخت له
ىلع نز تنك نإاو !ًاشضيأا داقرلا

نم ىلع ًاـشضيأا نزـحاـف ،اوـتاـم نـم
رمأا توا نأل ،نوـبرـششيو نوـلـكأاـي

ام لجأل ّمتغت ل ..ءاذتغلاك ّيعيبط
ّيراب ّمتغا لب ،ةعيبطلا نع ىّتأاتي
ةدارإلا نـــع ىـــّتأاـــتـــي اـــم لـــجأل
تام نم ىلع ًانزح ِدْبُت ل ؛ةفرحنا
 سشيــعــي نــم ىــلــع نزــحا لـــب
فيك> : لوقي نم ىلعو ..ةئيطا

فيك :بيجأا ؟<رششب نحنو نزحن ل
ٍتانئاكو ًارششب نوكن امدنع نزحن
نأا كلذ ؟كفتلاو لقعلاب تفرُشش دق
كئلوأا ةّشصاخ وه اإا رّمذتلا لعف
إا ،وقّدشص ..مهل ءاجر ل نيذلا
نـم طـخـشسـَيـلو ًةـحارــشص كلذ لوــقأا
هتبرشضف ًادحأا ةّينا تفاو نإا :ءاششي
تابدانلا اعد نم ةّمث ناكو ،ٍةّدششب
نع هدعبُأا فوشسَلف ،ةبشسانا هذه إا
..ناثوأل ٍدباعك ٍليوط ٍدَمأل ةشسينكلا
لك  فيخُي ٍءيشش نم ام نأا اونّقلت
ل :ةئيطا خ ام ّيرششب وه ام
لو ،مـتـششلا لو ،سضرا لو ،رـقـفــلا
توــــا لو ،ءاردزلا لو ،ءاــــفلا
رورــششلا أاوــشسأا هــنأاـــك ودبـــي يذـــلا
.انيلإا ةبشسنلاب

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

ايشسور إا ةلحر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سسويجرواج سسـيدقلا ةـيعر مـيقت

 42ب ايشسور إا ةلحر ليمرلا -
ةرايز لـمـششت٥1٠2 زوــ13و
ندم فــحاــتــمو راــيدأاو سسئاــنــك
اـمـك غروـبـشسيـب ناـشسو وـكـشسوــم
نــكاــمألا سضعـــب ةراـــيز لـــمـــششت
مقرلاب لاشصتلا ةعجارملل.ةيحايشسلا

44٥٥33/3٠و1٠/3٥948٥
ةر-ششن-لا ى-ل-ع ع-طإلا نا-ك-ملا--ب
:تنرتنإلا ةحفشص ىلع اًيعوبشسأا

bl.gro.sotrauq.www


