
ةلاشسرلا ـــــــــــــــــ
(51-٨ :3 ضسطيت)

ٌةقداسص ُضسُطيت يدلو اي
نأا ُديرأا اهايإاو ُةملكلا يه
اونمآا نيذلا متهي ىتح َررقت
ِلامعألاب ِمايقـلا  ِهـلـلاـب
ُلامعألا يه ِهذهف .ِةنسسا
اـمأا *ةـعـِفاــنــلاو ُةــَنــسسا
ُةـيـناـيَذـَهــلا ُتاــثــحاــبا

ُتاــموـــسصاو ُباـــسسنألاو
ةيـسسوـماـنـلا ُتاـكـحاـماو
ٍةعِفان ُغ اهنإاف .اهْبِنَتجاف
َدعب ِةعدِبلا ُلجرو *ٌةلِطابو
ْضضِرعأا ىرخأاو ًةرم ِراذنإلا

َكلذك وه نَم نأا ًامِلاع *ُهنع
ِةئيطا  وهو َفَسسَتعا دق
*هسسفن ىلع ِهسسفنب يسضقي
َضسامِترأا َكيلإا ُتلسسرأا ىتمو
نأا ْرِداـبـف َضسوـكـيـخــيــت وأا
يّنأل َضسلوبوكين إا ينَيتأات
*كانه َيتسشُأا نأا ُتْمَزَع دق
ِضسومانلا ُملعم ُضسانيز امأا

 ْدهـــَتـــجاـــف ُضسوـــلـــُبأاو
ئل َبهأاتـم اـمـهـعـيـيـسشت
ْملعتيـلو *ٌءيـسش اـمـهزِوـعـُي
ِلامعألاب اوموقي نأا انووذ

<ةبا يبن> عششوه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْذُخ ْبهذإا :عسشوهل برلا لاق>

نأل ،ىنز دلوأاو ىنز ةأارما كسسفنل
<برلا ةكرات ىنز تنز دق ضضرألا
اهّهجو يتلا ةوعدلا هذه .(2 :1 وه)
 71 هل دّيعن) عسشوه يبنلل برلا
نأا عـيـطـتــسسن ل ،(اــثــلا نــيرــسشت
برلا ةقع ءوسض ىلع لإا اهمهفن
قـبـسس دقـل .اــنــب
ىـطــعأاــف برــلا

ضسانلل هاـياـسصو
نع ىهني اهيفو
<ِنزت ل> :ىنزلا
،(41 :02 رـــــخ)
انه هارن اـنـنـكـل
هّيبـن نـم بلـطـي
ةـيـنازـب ناقلا

نــم ديرــي هـــنأل
اذـــــــه لـــــــخ

بعسشلا لكل ةلاسسر لقني نأا طابترلا
رــسشبــلا با برــلا نأا اــهداــفـــم
 .هسصّلخيل ئطاخ بعسشب طبتسس

دقلا دهعلا  <ةيناز> ةملك نإا
 سشت نـــكـــت ا طـــقـــف ىــنزـــلا

ضسّركت تناك يتلا ةأاراف ،يدسسا
مانــسصألاو لـعـبـلا ةداـبـعـل اـهـسسفـن
ةدابعلا هذه نأل ةيناز ىعدُت تناك
نم .ىنز عم قفات تناك ام ًابلاغ
خّبوي يتلا عسشوه ةءوبن تءاج انه
برلل هتنايخ ىـلـع لـيـئارـسسإا اـهـيـف
فرـعأا اـنأا> :ىرـخأا ةـهـلآا هـعاــبــّتاو
،ينع ًايف ضسيل ليئارسسإاو ارفأا
ضسّجنت دق ،ارفأا اي َتينز نآلا كّنإا
نوعجري مهعدت ل مهلاعفأا ،ليئارسسإا

 ىـــنزــــلا حور نأل مــــهــــهــــلإا ا
وه) <برلا نوفرعي ل مهو مهــــنطاب
ًاـبرط ليئارسسإا اي حرفت ل> ،(3-4 :5
<كــهلإا نع َتينز دق كنأل ،بوعسشلاك
اهتخا برلل ةنايا هذه .(1 :9 وه)

ةأاراف ،(2 :1 وه) ضضرألا ناكسس ّلك
بعسشلا لّث عسشوه اهجوزـتـيـسس يـتـلا
نــع ّلـسضو هــلــلا ةداــبــع كرــت يذــلا

.ناثوألا ةدابع ًاعبّتم ،هتفرعم
رمأا ىلع ًءانب

طـبــــترا ، هـلــلا
ةأارـماـب عـسشوـه
يـــه ةــــيــــناز

تنـــب رـــموـــج
ىنـعـم .ـبد
<رموج> اهمسسا

 عــلاةـيــنا
،لاــمــكــلا وــه
هــب دوــسصقاو
لاــــــــمـــتـــكا

اهــيــبأا مسسا اــــــــمأا ،لسشفلاو ةـئـيــطا
يذلا وأا زبخي يذلا هانعمف <بد>
يهو ،بيبز وأا ر اهيف ةكعك عنسصي
:لعبلا ةدابع  مدختسسُت يتلا ةكعكلا

ببـحأا ًاــسضيأا بهذا : برــلا لاــقو>
ةبحمك ،ةينازو ٍبحاسص َةبيبح ًةأارما
ا نوتفتلم مهو ليئارسسإا ينبل برلا
<بيبزلا ضصارقأل نوّبو ىرخأا ةهلآا
تنب رموج تحبسصأا اذكه .(1 :3 وه)
هللا نع بعسشلا دعُب لامكل ًازمر بد
اهسصّلخ نأا دعبف ،ىرخأا ةهلآل هعابتاو
اـهذـخـّتاو لـعـبـلا ةداـبـع نـم عـسشوـه
اـهـقرــط ا تداــع ،ةــجوز هــسسفــنــل
ءارو بهذأا :تلاـق اـهــنأل> :ةــقــباــسسلا

يـّب يئامو يزبخ نوـطـعـي نـيذـلا،

14/5102 ددعلا
لوألا نيرششت11 دحألا

عباشسلا وكشسا عما ءابآا دحأا
رابلاو سسبيليف سسامششلا راكذت

موشسوا سسنافواث
اثلا نحللا

نماثلا رَحَشسلا ليإا



.اهدبعي
امك ىنز دلوأا مه عسشوه دلوأا

مـهـنأا يـنـــعـي ل اذـه ،هـعأا اـنرــسشأا
مهديـــم در نـكـلو ىـنز ةرـمـث
لعبلاب ةطــبترم تناك ةيناز مأا نم
عم ،ىـنز دلوأا اوـبـسسـُح ةـيـنـثوـلا وأا
مـهــنـكـل ،ًاـسضيأا يـبـنـلا ءاـنـبأا مـهـنأا
اوـلـبـقـي نأا ا ىـنز دلوأا نوــقــبــي
مهمأا حور اوسضفرـيو مـهـيـبأا ةـلاـسسر
نإا ةاسصا عيرسس برلاف .دقلا
رداق وهو ،هلمع عم انبوا نحن
نأاو تاكرـب تاـبـيدأاـتـلا لـعـجـي نأا
لعجي نأاو ةمحرلا ا دقتفا محري
هـبـعـسش ءاـنـبأا نـم هـنـع بّرـغـت نــم
أا مويلا كلذ  نوكيو> :ضصاا
بيـجـتـسسأا ،برـلا لوـقـي ،بيـجــتــسسأا
،ضضرألا بيـجـتـسست يـهو تاوـمــسسلا

راطسساو حمقلا بيجتسست ضضرألاو
،لـيـعرزـي بيـجـتـسست يـهو ،تيزـلاو
محرأاو ضضرألا  يسسفنل اهعرزأاو
تنأا :يـّمـعوـلــل لوــقأاو ةــماــحروــل
:2 وه) <يهلإا تنأا :لوقي وهو ،يبعسش
12-32). 

عسشوه بحأا املثم هللا انبحأا دقل
مغرلا ىلع اهبح ىلع يقبو رموج
.هيلإا اهداـعأا نأا ا اـهـتـناـيـخ نـم
بلطـي مـيـحر بأاـك اـنـلـماـعـي اـنـبر
،ةحيبذ ل ةمحر ديرأا إا> :انتحلسصم
<تاـقرا نـم كأا هـلـلا ةـفرـعـمو
نبا هايإا انمّلع ام اذه .(6 :6 وه)
:وه ام اومّلعتو اوبهذاف> :هسسفن هللا
تآا  أل ةحيبذ ل ةمحر ديرأا إا

<ةبوتلا ا ةأاطخ لب ًاراربأا وعدأل
ةجردل هللا انّبحأا دقل .(31 :9 تم)
اـنـحـنـمـيـل ديـحوـلا هـنـبا لذــب هــنأا
عجرن نأا ىوسس انيلع امف ضصا
ًائبنم عسشوه يبنلا اناسصوأا امك هيلإا

مله> :ثلاثلا مويلا  ةمايقلا نع
ضسفا وــه هــنأل برــلا ا عــجرــن
انييحي ،انجيف برـسض ،اـنـيـفـسشيـف
انميقي ثلاثلا مويلا ، موي دعب
 .(2-1 :6 وه) <همامأا ايحنف

ِتاــــجاــحــلــل ِةــاــسصلا
اونوكي ل ىتح ةيرورسضلا

َكيلع ُملسسي *نيرِمثم َغ
ْملسس *يعـم َنـيذـلا ُعـيـمـج
 اننوـبـحـُي نـيذـلا ىـلـع
مـكـعـم ُةـمــعــنــلا .ناإلا
.مآا .عمجأا

ليإلا ــــــــــــــــ
 (91-41 :5 ىتم)

متنأا ِهذيمتل برلا لاق
نأا ُنــك ل .اــعــلا ُروــن
ىلع ٌةعقاو ٌةنـيدم ىـفـخـَت

ٌجارــِسس دــَقوــُي لو *ٍلــبــج
ْنكل لايكا َت ُعسضوُيو
َءيــسضــُيــل ةراــنا ىــلــع

نـيذـلا عـيـم  تيبـلا*
مادق مكُرون ئسضُيلف اذكه
مـكــَلاــمــعأا اوَل ضساــنــلا
مكابأا اودّجـمـُيو َةاـسصلا
ل .تاوـــمــــسسلا  يذــــلا
لـُحأل ُتيـتأا يــّنأا اوــنــُظــت
 يّنإا ،ءايبنألاو َضسومانلا
قا *مُأل نكل لُحأل ِتآا
َلوزت نأا إا هنإا مكل لوقأا
ُلوزـي ل ُضضرألاو ُءاـمــسسلا

ٌةدحاو ٌةطْقُن وأا ٌدحاو ٌفرح
متـي ىـتـح ضسوـماـنـلا نـم
ًةدحاو لُحي نَم لكف *لكلا

ِراغسصلا اياسصولا هذه نم
هنإاف ،اذكه َضسانـلا ُمـّلـعـُيو
ِتوكلـم  ًاغـسص ىـعدـُي
ُلَمعي يذلا امأاو .تاومسسلا

،<يتبرـسشأاو يـتـيز ،اـّتـكو وـسص
:هبحأايذلاهبعسش كي ل هللا نكل
،كوسشلاب كقيرط جّيسسأا اذنأاه كلذل>
د ل ىــتــح اــهــطــئاــح يــنـــبأاو
لو اـهـيـّب عـبـتـتــف ،اــهــكــلاــسسم
،مهد لو مهيلع ضشتفتو ،مهكردت
يـلـــُجَر ا عـجرأاو بهذأا :لوـقــتــف
نم  خ ناك ذئنيح هنأل ،لوألا
نع ةروسص هذه .(7-5 :2 وه) <نآلا
لّهسسيل هللا همدختسسي يذلا بولسسألا
ىقبن ل ىتح هيلإا ةدوعلا قيرط انل

 هتفرعم نعو هنع ةبرغ.
،ىـنز دلوأا دلـت ةـيـنازـلا ةأارا

انعابـّتا جـئاـتـن نأا اـنـه دوـسصقاو
تدلو دقل .ةـئـيـسس يـه ىرـخأا ةـهـلآل
:دلوأا ةثث عسشوه اـهـلـجرـل رـموـج
.يـّمـعوـلو ةــماــحروــلو لــيــعرزــي
وهو ،<عرزي هللا> ينعت <ليعرزي>
نم انيف هللا هعرزي ام نأا إا سشي
.اـنـلــمـع رـمــث وــه اإا تاــبــيدأاــت
عم وهاي هلعف ا انركذي ليعرزي
ةريرسشلا لـيـبازـيإاو باـخآا نـب ماروـي
توـباـن لـقـح تثروو تلـتــق يــتــلا
اهمد بكــلا تسسحلف ،يـلـيـعرزـيـلا

 ا ضسفن2) هتبسصتغا يذلا لق
ل> ينعت <ةـماـحروـل> .(01 :9 لـم
دوـــعأا ل أل> :برلا لوقي ،<محرأا
مهــعزنأا لب اًسضيأا ليئارسسإا تيب محرأا
مهمـحرأاـف اذوـهـي تيـب اـمأاو ،اـًعزـن
لو ،مـهــهــلإا برــلاــب مــهــسصــّلــخأاو
برحبو فـيـسسبو ضسوـقـب مـهـسصـّلـخأا

دقل .(7-6 :1 وه) <ناسسرفبو ليخبو
هللا ًاكرات ّرسشلاـب لـيـئارـسسإا ضسمـغـنا

كلذب وهو ،هسصّل  هسسفن محري
اذوهي امأا ،هللا ةمـحر ّنـعـّقوـتـي ـف
يتلا ديدا دهعلا ةسسينك إا سشيف
طبسس نم جراا حيسسا دسسج يه
.اههلإا برلاب وه اـهـسصـخو اذوـهـي
،<يـبـعـسش ضسيـل> يـنـعـت <يـّمـعوــل>
،ةمحرلا مدع اهنع جتني ةئيطاف
ف هللا نع ناـسسنإلا بّرـغـتـي اـهـبو
يتلا ةهلآلا ا لب هيلإا ًابسستنم دوعي



ًاميظع ىعدُي اذـهـف ُمـّلـعـُيو
 تاومسسلا توكلم.

لمأات ـــــــــــــ
اونمآا نيذلا متهي ىتح>

لامعألاب مايقلا  هللاب
.<ةنسسا

اولهُأا نيذلا إا لسسوتأا
نيذلاو ًاثيدح ةيدومـعـمـلـل
،ًاقباسس ةبهوا هذه اولان

اوليزُي نأا ءلؤوه نم ًابلاط
ةبوتلاو عومدلاو فاعإلاب
تقِلع يتلا راذقألا ةقداسصلا
اونوسصي نأا كئلوأا نمو ،مهب
اورهـسسيو مـهـقـّلأاـت ةراـسضن
ّـئـل ،مـهـسسفـن ءاـهـب ىـلــع
ةـخـطـل ُةـّيأا مـهـب قـسصتـلــت
ًلوأا .مهـثّوـلـُت نأا اـهـعـسسوـب
ًابوث نودترـي نـيذـلا نورـت
َديدسش نوعُي فيك ًارخاف
 نوسسي مهو ،مههابتنا
َعقي ّئل ،ةّيمومعلا ةحاسسلا
مهبوث ىـلـع لـحوـلا ُضضعـب
ضسفنلا ّنأا عم ،هءاهب دسسفُيف
ىأاـن هذـه لااو ّلــظــت
اـمـّنإا ُبوـثـلاو ،ًىذأا ّيأا نـع
هـفـلـتـُيو دودلا هرـخــنــيــسس
،ثّولت نـئـلو ،وـهو .نـمزـلا
اّمأا .ءااب هفيظـنـت لـهـسسي
تق نأا ثدح اذإاف ،ضسفنلا
ناسسللاب اّمإا ،ام ٌةراذق اهب
أاسشنت يتـلا راـكـفألاـب اـّمإاو

 اـف ،بلـقــلاَاـهـل ةّرـسض
ليقث اهيلع ُلمِاو ةبك
.قاطُت ل اهيف ُةناتنلاو

انأا ىسشخأا ذإا ،كلذلف

ةبوتلا إا ةجاحب مهسسفنأا سسيّدقلا
،مـهـتاـيـح نـم ٍةــمــسسن رــخآا ىــّتــح
ـّقـحـتـسسم غ مـهـسسفـنأا نوتـعـي
ىلع هب هللا اـهـقدغـي يـتـلا مــَعــِنـلـل

يذــلا عــسضاوــتــلا ببــسسب هـــيـــّب
روعسشلا اذه .مهبوـلـق  هـنوـلـمـحـي
نأا هنم بلُط ح ضسيّدقلا ركف بلغ
ةـعـفـن مـيـلاـعـتـلاو تاا نّودي
كلذل ٍءفك غ هسسفن تعا .نيرخآلا

يمّلسسلا اـنـحوـي ضسيّدقـلا رارـغ ىـلـع
انلسصو ام نّودي نأا هنم بلُط امنيح

 اذكه .<لـئاـسضفـلا مـّلـسس> هـباـتـك
هـباـتـك قـحـسسإا ضسيّدقــلا اــنــل كرــت
ترـسص دقـل> :لاـق دقو <تاـّيــكــسسن>

عطتسسأا  يّنأل ةوخإلا اهّيأا ًهاج
تفّرـسصت لـب ،ًاـموـتـكـم ّرـسسلا ظـفــح
ةداـفإا  ًاـّبـح هـل لــقــع ل ْنـــَمـــَك
يـه ةـّيـقـيـقا ةـّبا ّنأل .ةوـخإلا
ّيأا ءاقبإا اهيلع ليحتسسي يتلا ةّبا
هفسشكـت نأا نود نـم ًاـموـتـكـم ءيـسش

اهيّب>.
ٍتاباتك عم ىطاعتن ام ًابلاغ

ضسيّدقلا انل اهـكرـت يـتـلاـك ةـّيـحور
فّرطتلا .فّرطتلا نـم ٍعوـنـب قـحـسسإا
هذهب قّلعتلا  إا انب يّدؤوي لّوألا
ناسسنإل بّبسست دق ٍةّيفرحب ميلاعتلا
ضشيعي يذلا عمتا ّلظ  تّتسشتلا

ناسسنإلا عفدي اثلا فّرـطـتـلا .هـيـف
عيسضاوا هذه رابتعاو ضسعاقتلا إا

سصخـــت ل سص يــه اــمــّنإا هــّ ةــسصــّ
نوكي نأا ناسسنإلا ىلع .طقف نابهرلل
ميلعت ّلكو أاطخ ٍفّرطت ّلكف ًاّيعقاو
راسسا حّحسصي اميكل دجوأا نوناقو
وأا ةّيسصخسشلا ةايا  نإا هطبسضيو
هتلزع كسسانلا كَرَت نإا .ةّيعامتجإلا

نإاو ،ةبرغلاب رعسشيسس ةنيدا ءاجو
هللا نع دعبلا ّلك ٌديعب ٌناسسنإا ماق
هتـعل ةـّيلا  ٍكسساــن ةراــيزــب

إا ةّيحورلا ميلاعتلا انّدسشت .ًانون
.هللا نم ىبرقلا إا ،ةدّد ٍةيحان
 ةّيحور ًةحفن ميلاعتلا هذه لخدُت

هـسشيـعـن يذـلا اــعــلا اذــه بخــسص

ايرشسلا قحشسإا سسيدقلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نرـقـلا نـم لّوألا فـسصنــلا
ًادها ًاـبأا قرـسشلا فرـع ضسداــسسلا
ميلاعتو ٍتاباـتـك ةـسسيـنـكـلا ىـطـعأا

ضسيّدقلا وه ةثك ةّيحور ٍتاخو
ًةايح ضشاع امدعب .ايرسسلا قحسسإا
ةـّيـحور ٍتاداـهـج تـخاو ًةـّيـكــسسن

نطرسشي نأا ضسيّدقلا اذه َلـِبـَق ،ةبعسص
.ىونين ةنيدم ىلع ًافقسسأا ّمث ًانهاك
دق ناك ةـّيـكـسسنـلا ةاـياـب هـقـّلـعـت
ّمسضني نأا هيخأا بلط ضضفر إا هعفد
هسسأارـي ناـك يذـلا رـيدلا ةـّيوـخأا إا
ام هّنأا ّلإا .ةلزعلا ةايح ًّسضفم خألا

ّنكل .تونهكلا ةمعن ضضفر نم نّك
أافكنا ذإا ضسانلا ب مدت  هتايح
ةايح إا ًادئاع ةّيفقسسألا هتمدخ نع
ةلهولل .ةّيلا  ةسصلاو ةلزعلا
ّنأا ّلإا ًابيرغ رايا اذه ودبي وألا
فقوا مـهـل ناـك سسيّدقـلا ضضعـب
ةـّب ،ةـّبا عـفادب ًاـسضيأا هــسسفــن
 ةّيحيسسا ضسوفنلا إا ةهّجوم
ضضعب .يّداا اعلا إا ل اعلا
ةّيحور ًةلاح نوغلـبـي نـيذـلا ءاـبآلا

روـعــسشلا إا نوــغــلــبــي ةــمّدقــتــم
اعلا ةايـح ةرداـغـم إا ةـجااـب
وه مهـعـفاد .ةـّيـكـسسن ٍةاـيـح ضشيـعـل
لجأا نم عّرسضتلاو ةسصلل غّرفتلا
طقسست يتلا كلتو ةـبّذـعا ضسوـفـنـلا

 اعلا تايرغمو براجتلا. ّضسحأا
هتسس  دري امك قحسسإا ضسيّدقلا
نـع ٌديـعـب هـمدخـي يذـلا اـعــلا ّنأا

هّنأاب رعسشف ،هميلاعتو ليإلا ةايح
ةّيفقسسألا نع أافكنا نإا كأا مهديفي
إا دوعيل نيرخآل ةّمها هذه كرتو
ةّيعرلا هذه مدخيف ةّيلمأاتلا ةايا

ةـسصلا عــفر لــخ نــم ٍدعــب نــع
يتلا ةبرغلا هذه .مهلجأا نم ءاعدلاو
نع ًاديعـب ضسيّدقـلا اـهوـحـن قـلـطـنا
مدع روــعـــسشب اـــنرـــّكذـــت اـــعـــلا
مّدقتا دواري يذلا قاـقـحـتـسسإلا
راــبــتــعا بناـــج إاـــف .ًاـــّيـــحور



جعلا رّمخت يتلا ةماك نوكتف
نم ةمعـطألا ظـف يـتـلا ةدااـكو
 ايحي ٌناسسنإا نّكمتي نل .داسسفلا
ميلاـعـتـلا هذـه قـيـبـطـت نـم اـعـلا
 لسشفيسس اهنيح هّنأل اهـتـّيـفرـحـب
ًاعبط .ةّيلمعلاو ةّيعامتجإلا ةايا
و رايدألا  قّبطت ميلاعتل اهّنإا
ثيحو ٌةحاتم ءاوجألا ثيح ةلزعلا
داـكـت وأا ةـّيـسشاـعا موـمـهــلا ّلــقــت
اهب قّلعتلاو اهتّيحور ّنكل .عطقنت
.ةّيحور ٍةهكنب انتايح نامّعطي

نم اـنرّذـحـي قـحـسسإا ضسيّدقـلا
نم ىلع قبطني ٌرمأا اذهو يهابتلا
 ميلاعتلا هذه قيبـطـت لواـحـيـسس
لمعب ىهابتي نـم> :لوـقـيـف اـعـلا
.<قسسفلا  هطوقسسب حمسسي ةليسضفلا
ّيحور ٍداهج يأا ّنأا ىلع اذه انّلدي
ًةينع ناسسنإلا هب رهاظتي ّلأا بجي
 ام ملعي هللاو هتاذل هب ظفتحي لب
.بولقلا

ةسسم اعلا  ناسسنإلا ةسسم
اثلاو يحور لوألا حانج تاذ
 رباثيو ناسسنإلا دهاجي .ياع
ميلاعت بسسحب هيلعو حاجنلا ليبسس
ةّيعامتجإا ٍةبترم ّلك غلبي نأا ءابآلا
ٍد وأا ٍرّبكت ّيأا نع ًاديعب ةليسضفلاب
طبسضت يتـلا لـئاـسضفـلا هذـه .لـطاـب

يحورلا حانا يه ناسسنإلا ةايح
نّكمتيف ناسسنإلا ةسسم مّوقي يذلا
بيـجـي .روـمألا زـّي نأا ةـمـعـنــلاــب
نـّمــع لاؤوـسس نــع قــحــسسإا ضسيّدقــلا
:ًئاـــق قاقحتسساـب ًاـمـيـهـف ىـعدـُي
ةاـيـحـلـل نأا ًاـّقـح كردي يذــلا وــه>
ًاّدح عـسضي نأا عـيـطــتــسسيو ةــياــهــن

ةّيحورلا ميلاعتلا اهدحو .<هاياط
كولسسلا إا اندسشرت ءابآلا تاباتكو
اندــسشرتو لـيإلا مـيـلاـعـت بسسحـب
اــمــك> هــّنأل .ضصا قــيرـــط إا
،ميــــقـسسلا مـسسجـلـل ةـيودألا ىـطـعـت
ضسفـنـلـل اـياـسصوــلا ىــطــعــت كلذــك

لسصاوأا ،ّودعلا لـَيـِح ًاـسضيأا
بوـث اوـنوـسصتـل مـكداـسشرإا
لاـــمـــك  مــــكــــفاــــفز
ىلع هب اوجلَتف ،هـتـعاـسصن
،ّيحورلا ضسرُعلا اذه ماودلا

 وه امّنإا انه ّمتي ام ّنأل
.ّيـحور ٌضسرــع ةــقــيــقا

ضسارـعألا حارـفأا ّنأا اـمـكــف
،مايأا ةعبسس مودت ةّيرسشبلا

لفتحـن ًاـسضيأا نـحـن كلذـك
ّدِعُنو ّيحورلا ضسرعلا اذهب
ةـّيّرـسسلا ةدئاا مـكـل هـيــف
ل يتلا تااـب ةـئـيـلا
ةعبسسأا ؟لوقأا اذام .ىسصحُت
ىدم لــب ل ؟طــقـــف ماـــيأا
مكل ّرمتـسستـسس هـّلـك نـمزـلا

رثآا ام اذإا ،حارفألا هذه
متظفاحو ظّقيتلاو ةعانقلا

ًااسس مكـفاـفز بوـث ىـلـع
.ًايهاز

ابح ضسيرعلا دادزي اذكه
نمزلا رورم عم متنأاو ،مكل
ءاــيــسض كأا نورـــهـــظـــت
ومنت ةمعنـلا ّنأل ،ةـجـهـبو

اسصلالامعألاةسسرامة.
ًاعيـمـج ظـفاـحـن وـل اذـّبـح
ةحوـنـما ةـبـهوا ىـلـع
ةـّبـحـمـلـل لـهؤوــنــف ،اــنــل
عوسسي انّبر ةمعنب ،ةيولعلا
،رـسشبـلـل هـتـّبو حـيـسسا
حورلاو بآلا عم هل يذلا
ةردقـــــلاو ُدا ضسدقــــــلا

إاو ًامئادو نآلا لجإلاو
   .مآا ،روهدلا رهد

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

غلبي اياسصولا هذه ُظـْفـِح .<ةئطاا
ةايا إا ًاعم حلاسصلاو ئطااب
.ةّيدبألا

ةبوتلا ةدعلا ةأارا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماوسصألاب ضشيعت ةأارما تناك

اـهــــّنأا نـلـعـلـل ًةرـهـظـم تاوـلـسصلاو
ًادج ةرّبـكـتـم تناـك اـهـّنـكـل ،ةـّيـقـت
تناك اهّنأا امك ،ةسسيّدق اهّنأا ًةدقتعم
ٍةأارما عم تمسصاـخـت ىـتـم  ًةدوـقـح

مدعــب يــفــتــكــت نـــكـــت  ىرـــخأا
عوقو بّنجتت تناك لب ،اهتاسسم
.اهيلع اهرظن

 تلسسرأاف تسضرم ،مايألا دحأا
 اـهـّنـكـل ،يـحورـلا بألا بلــط 

ناكف) ةواقنب اـهاـياـطـخـب فعـت
بأل نوفسشكي ل نوّيحـيـسسم كاـنـه
،ةـــــبكلا مهاياـطـخ نـع يـحورـلا
ىـلـع مـهـفاعا  نورـسصتـقـي لـب
رسضحأاف ،(ةغـسصلا اـياـطا فـسشك
،اـهـلواــنــيــل تاــسسّدقا نــهاــكــلا

ذإا طئاا هاجّتاب اههجوب تحاسشأاف
 إا رــظــّنــلا عــطــتــسست اةرــهو

تفعا اهتاذ ةظحللا و ،ةّيهلإلا
يننأا امــــك> :ًةـــلئاق ميظع توسصب

 إا اوأاـطـخأا نـيذـلا رـئاـسسل رـفــغأا
ضضرـعأا تنـك لـب يــئاــيك ببــسسب
ههجوب برلا ضضِرـعـُي كلذـك ،مـهـنـع
يسسفن إا لخدي نأا ديري لو ينع
لـخدأا نـل يـنــّنإا .ةــّقــحــتــسسا غ
قحأاسس ينّنكل يوامسسلا توكلا

 ايدبألا ميح>.
تَظفل تاملكلا هذهب تهّوفت اّو

.اهحور

ةر-ششن-لا ى-ل-ع ع-طإلا نا--ك--ملا--ب
:تننإلا ةحفشص ىلع اًيعوبشسأا
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