
ةلاشسرلا ـــــــــــــــــ
(81-5 :4 يسسولوك)

نم ٍةمكحب اوكُلسسا ُةوخإا اي
ِجراا  نــيذــلا ِةـــهـــج
نـُكـيـلو *تقوـلا َنــيدتــفــم
ٍفطـُل اذ ٍح لـك مـكـُمـك
اومَلعَت ىتح ٍحل ًاحـَلـسصـُم
نأا مــكــل يــغــبــنــي فــيــك
ُعيمج *ٍدحاو لـك اوـبواـجـُت
اـهـب مـكـُمـِلــعــُيــسس اوــحأا
ُبيـبا ُخألا ُصسوـكـيـخــيــت
يعم ُدبعلاو ُمألا ُمِدااو

 مكيلإا ُهُتثعب يذلا *ّبرلا
مكَلاوحأا َفِرعيل ِهِنيعب اذهل
عــم *مــكــَبوــلــق يّزــعـــُيو
ِمألا ِخألا َصســُمـــيـــسسيـــنُأا
.مـكـنـم وــه يذــلا ِبيــبا

ِلاوحألاب مكِنامِلـعـي اـمـهـف
مـكــيــلــع ُمــلــسسي *اــنــهــه
ُصسقرمو ُسسألا ُصسُخْرـَتـسسِرأا
مُتذخأا يذلا ابانرَب ِتخأا ُنبا

 قَحَمِدَق اذإاف .ٍتاياسصِو ِه
ُعوـسسيو *ُهوـلـَبـقاـف مـكـيــلإا
مه نيذلا ُصسُتسسوي ىمسسا

ِءلؤوــه *ِناــتا لــهأا نــم
ِتوكلم  واعُم مهَدحو
 اوراــسص دق مــهو هـــلـــلا
ُصسارْفَبأا مكيلع ُملسسي *ًةيزعت
ٌدبـع وـهو مـكـنـم وـه يذــلا
ٍح لك ٌدِهاـجـُم ِحـيـسسمـلـل

يكل ِتاوـلـسصلا  مـكـِلـجأل
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اقول يليإلا لوسسرلل لوألا نيرسشت
ديدا دهعلا  ثلاثلا ليإلا بتاك
وه .لـسسرـلا لاـمـعأا رـفـِسس إا ةـفاـسضإا

 هقفار دقو صسلوب لوسسرلا قيدسص
(15 ةنسس) ةيناثلا ةيسشبتلا هتلحر
ناكو يبيليفو صساورت إا هقفار امك
إا ةيناثلا ةلاسسرلا هتباتك ح هعم
2) صسواـثوـمــيــت
دقو ،(11 :4 وميت
لوـسسرـلا هـفــسصو
لماعـلا>ـب صسلوـب
نوميليـف) <يـعـم
42).

يليإلا دلُو
يــــــــــــف اــــقوــل
رسسفي ام ،ايكاطنا
هـماــمــتــها ار
ةـسسيـنـكـب بـكـلا
رفِسس  ايكاطنا
ىتم فرعن ل انـنـكـل .لـسسرـلا لاـمـعأا
دقـل .يــحــيــسسا ناإلا إا ىدتــها
بقـل صسلوـب لوـسسرــلا هــيــلــع قــلــطأا
هـنأل (41 :4 وك) <بيبا بيـبـطـلا>
مــتــها كلذـــل بطـــلا نـــهـــت ناـــك
يتلا تاءافسشلا  ةيبطلا ليسصافتلاب
نــم كأا عوـــسسي برـــلا اـــهـــب ماـــق
نـيذـلـلا صسقرـمو ىــتــم يــلــيإلا
ليبسس ىلـع .تاءاـفـسشلا صسفـن نارـكذـي
ةفزانلا ةأارا ءافسش ةثداح  لاثا
:8 وـل) ةـنـسس ةرـسشع يـتـنـثإا ذـنــم مدلا

اـهــنا رــكذــي اــقوــل هدحو ،(34-84
و ءاـبـطأـل اـهـتـسشيـعـم لـك تقـفـنأا
ةّوقلا ناك اهئافسش ببسس ناو ،َفسشُت
اهحرسش مـث ،عوـسسي نـم تجرـخ يـتـلا

.برلا اهسس دنع تئِرب فيك عيمجلل
ناك هنا هتاباتك لخ نم انل نّيبتي

يتلا ةغلـلاـف .ةـفاـقـثـلا اـع ًاـيـناـنوـي
،فقـثـم صصخـسش ةـغـل يـه اـهـلـمـعـتـسسي
ٌخرؤوم هنا ىلع لدي يـباـتـكـلا هـبوـلـسسأاو

-1 :1) هليإا ةمدقم  هنا ًاملع .ديج
صسوليفويث هذيملتل بتكي هنا حسضوي (4
نم هتعبتت اـمـك ءيـسش لـك هـل حـسضوـيـل
.(3 :1 ول) قيقدتب لوألا

إا ًاسسأا صسلوب لوسسرلا ديتقا امدنع
هقفار مـيـلـسشروأا
اـقوـل يـلـيإلا
(82و72 عأا)
ًاــتــقو ىـــسضقو
.كاـنـه ًــيوــط
ثكـلا دقـتـعـيو
ثـحاـبــلا نــم
نم ىـقـتـسسا هـنا

ءانثأا،هلإلاةدلاو
 هدوــــــــــجو
ثكلا ،ميلـسشروأا

هــــبـــــتـــــك ا
هدحو ذإا ،عوـسسي ةدلو نـع ةــسصاــخــبو
ءارذعلا ةراسشب ةسصق لـيـسصفـتـلاـب درـسسي
لكيهلا إا هلاخدإاو عوسسي لفطلا ةدلوو

لكيهلا  مّلـع هـمـيـلـعـت ةـثداـحو
ةفاسضإا ،ةنسس ةرسشعيتنثانبا ناكامدنع

 .نادمعا انحوي دلوم ةسصق إا
هنع ثيدا أادب ،صسداسسلا نرقلا ذنم

هـلإلا ةدلاو إا فّرـعـت هـنوـكو .ماـّسسرـك
ةنوقيأا مسسر نَم لّوأا هـنا ديـلـقـتـلا رـكذـي
صسات  ًاديهسش تام هنا ركذي امك .اهل
ل اننكل ،نانويلا  ةبيت وأا امور وأا
 .ةنسس ةيأا  فرعن

نأا هل دب ل اقول ليإا أارقي ْنَم
سشمـهاـب بـكـلا هـماـمـتـها ظـحـي
.بَعتاو ىسضراو ةأاطاو ءارقفلاو

24/5102 ددعلا

لوألا نيرششت81 دحألا

لوشسرلا سسيدقلا راكذت

يليإلا اقول

ثلاثلا نحللا
عشساتلا رَحَشسلا ليإا



نأاب ءاسشعلا إا هاعد يذلل لوقي وهف
لـب نـيرـَبـَتـعاو ءاـقدسصألا وــعدي ل
،يمعلا ،جرعلا ،عدا كاسسا ُعدأا>
ىتح مهل صسيل ذإا ىبوطلا كل نوكيف
ةـماـيـق  أاـَفاـكـت كنأل . كوـئـفاـكــي
.(41-21 :41) <راربألا

ميلعت ىسسنن نأا اننك ل ،ًاخأا
ىدل طــقــف دوـــجواو ،اـــنـــل برـــلا
لـَثــَم لــخ نــم ،اــقوــل يــلــيإلا
،(73-52 :01) قوـفـسشلا يرـماــسسلا

يعم عنسصي نَم وه يبيرق نا وهو
ام بلطـت ل يـتـلا ةـمـحرـلا .ةـمـحرـلا
 .توكلملل ام بلطت لب ،اهسسفنل

تقولا ءادتفإا ـــــــــــــــــــــــــــــ
هتلاسسر  صسلوب لوسسرلا انرّذحي

فيك اورظناف> :ًئاق صسسسفأا لهأا إا
لب ءهـجـك ل قـيـقدـّتـلاـب نوـكـلـسست
ماّيألا ّنأل تقولا نيدتفـم ،ءاـمـكـحـك
دوعي ّمث ،(61-51 :5 فأا) <ةريّرسش
ىلع تيلُت يتلا ةلاسسّرلا  انل لوقيو
نم ٍةمكحب اوكلسسا> :مويلا انعماسسم
نـيدتــفــم جراا  نــيذــلا ةــهــج

،َلاا ك  .(5 :4 لوك) <تقولا
ا د؛تقولا ءادتفاب ةطبترم ةمك

نم صسلوب لوسسّرلا رّذحي صسسسفأا يفف
وجريو ةعاو ركّسسلاب تقولا رده
هركسشو ّبرلا حيبسستو حورلاب ءتملا

عوسضاو ،ح ّلك  ءيسش ّلك ىلع
 اّمأا .هللا فوخ  ٍصضعبل صضعب
بلطيف ،يسسولوك لهأا إا مويلا ةلاسسر
عم مكلا دنع تقولا ءادتفا لوسسّرلا
غ يأا) <جراا  نـــــــــيذـــــــــلا>
مكمك نكيلو> :عباتيو ،(ّيحيسسا

ىّتح ،حل اًحَلسصم ٍفطُل اذ ح ّلك
اوبوا نأا مكل يغبني فيك اوملعت
.(6 :4 لوك) <ٍدحاو ّلك

انماّيأا  ّيحيسسا ةّيبلاغ ّنإا
ل نــيذــلا كئــلوأا ىــّتـــح ،ةـــّيـــلاا

رود نوّدؤوي ،مـهـتـّيـحـيـسسم نوـسسرا
غ نم اًدحأا نولباقي امدنع ناّيدلا
نوأادبيو ،هنع نوعمسسي وأا ،ّيحيسسا
طقف ،هداهطسضاو هـل مـئاـتـسشلا لـيـكـب
لوق نورّكذتي لو ،ّيحيسسم غ هّنأل

َ مات َلماك اوتـُبـثـت
يّنإاف *اهلـك ِهـلـلا ِةـئـيـسشم
ًةغ هــل نأاــب ُهــل ُدــَهـــسشأا

ِلــجألو مــكــِلــجأل ًةثــك
نيذلاو ةيقذلا  نيذلا

 لسسي *صسِلوباريإامكيلع ُم
ُبيــبا ُبيــبــطــلا اــقوــل
ىـلــع اوــمــلــسس *ُصسادو
ِةيقذلا  َنيذلا ِةوخإلا

ِةسسينكلاو َصساـفـْمـِن ىـلـعو
تَيلُت ىتمو *ِهتيب  يتلا
اونَتعاـف مـكدنـع ُةـلاـسسرـلا
ِةـسسيـنــك  ىــلــتــُت نأاــب
اولتت نأاو ًاسضيأا يقذلا
نـــم يـــتـــلا كلـــت مـــتـــنأا
َصسبِخْرَأل اولوقو *ةيقذلا
يـــتـــلا َةـــمدا ِلـــمأاــــت
ىتح ّبرـلا  اـهـَتـمـلـسست
انأا يديب ُمـسسلا *اـهـّمـِتـُت
.يدوـيــق اورــكذأا *صسلوــب
.مآا .مكعم ةمعنلا

ليإلا ــــــــــــــــ
(12-61 :01 اقول)

نَم ِهذيمتل برلا لاق
.ينم َعمسس دقف مكنم َعمسس
.يـنـَلَذَر دقـف مـُكـَلَذَر نـَمو
يذلا َلَذَر دقف ينَلَذَر ْنَمو
نوعبسسلا عَجرف *يـنـلـَسسرأا
نإا بر اـي لـئاـق ٍحرــفــب
ُعـَسضخـت ًاـسضيأا َطاـيــسشلا
يّنإا مهللاقف*كمسساب انل
نم ًاطِقاسس َناطيسشلا ُتيأار
انأا اـهو *قلاـك ِءاـمـسسلا
اوسسودت نأا ًاناطلسس مُكيطعُأا
َةوـقو َبراـقـعـلاو ِتاـيا
سضـَي لو اـهـلـك ودعـلا مـكرـُ
اوـحَرـفـت ل نـكـلو *ٌءيــسش

يليإلا نا لوقلا عيطتسسن اننا ىتح
هدحو وهف .ةمحرلا يليإا وه اقول
اونوك> ةرابعب لبا ىلع ةظعلا يهني
ول) <ميحر ًاسضيأا مكابأا نا امك ءامحر
ب نــم هدحو هـــنا اـــمـــك ،(63 :6
ىلع وهو برلا لوق دروي يليإلا
مهل ًارفاغ هيبـلاـسص ًاـمـحار ،بيـلـسصلا

ل مهنأل مهل رفغا هاتبأا اي> :مهتلعف
.(43 :32) <نولعـفـي اذاـم نوـمـلـعـي
نعإا يه اقول ليإا  برلا ةمحر
ةمهم .ةيسصا حيسسا ةمه لو
تاومسسلا توكلـم نـعإا يـه حـيـسسا

زييو نزحو عجو لك يفتني ثيح
ةيقبط لـك يـفـتـنـت ثيـح ،رـسشبـلا ب
 .برلا ينيع  ءازعأا عيما نوكيو

،اقول ليإا  ،هذه برلا ةمحر
اـياــطــخ نارــفــغو تاءاــفــسش تــّل

.ةأاطاو سشمهملل ًلوبقو ةاسسمو
،هغ دنـع صسيـلو ،اـقوـل لـيإا يـفـف

يـسسيرـفـلا عـم هـجاوــتــي برــلا د
عم صسولاب هنومهتي نيذلا ةبتكلاو
،23-92 :5 ول) مهعم لكألاو ةأاطا

51: 1-2).  اوألا ةهجاو لاق
إا ءاـحـسصألا جاـتـحـي ل> برـلا مـهـل

ًاراربأا وعدأل ِتآا  .ىسضرا لب بيبط
.(23-13 :5) <ةبوتلا إا ةأاطخ لب
اقول حسضويف ةيناثلا ةهجاوا  امأا
:51) رطاسشلا نبإلا لَثَ برلا ةمحر
ةمحر ةـمـظـع رـهـظـت ثيـح (11-23
اقول نا ًاملع) بوتي نَم ها برلا

اذكـه> هـنإاـف .(لـَثَا اذـه رـكذـي طـقـف
دحاو ئطاخب ءامسسلا  حرف نوكي
برلا لخدي أا .(01و7 :51) <بوتي
(01-1 :91) راـسشعـلا اــكز تيــب إا
؟يسسيرفلا رظـنـب ًاـئـطاـخ رــَبـَـَتـعا

لـسصح موـيـلا> لاـقو اـكز تيـب لــخد
نبا ًاسضيأا وه ذإا تيبلا اذهل صصخ

ءاـج دق ناـسسنإلا نــبا نأل .مــيــهرــبا
ىمعأا .<كله دق ام صصـّلـخـيو بلـطـيـل
اي> خرسص (34-53 :81 اقول) احيرأا
تّلجتف ،<يـنـمـحرا دوواد نـبا عوـسسي
.هامع نم ىمعأل ًءافسش برلا ةمحر

ءارـقـفـلـل عوــسسي برــلا ةــب
 رهظي اقول ليإا  سشمهاو
.(13-91 :61) رزاعلو ينغلا ةسصق



مكل ُعسضخت َحاورألا نأا اذهب
نأاب اوـحرـفا ىرـحألاـب لـب
 ْتبـــتـــُك مـــكَءاــــمــــسسأا
ِةعاسسلا كلت و *تاومسسلا
لاقو حورلاب ُعوـسسي َلـلـهـت
بر ِتبأا اـــي كل ُفِرــــَتــــعأا
َتْيَفخأاكنألصضرألاوِءامسسلا

ِءقعلاو ِءامكا نع هذه
اي معن .لافطأل اهَتْفَسشكو
 .تيَسضَترا اذكه كنأل ِتبأا

لمأات ــــــــــــ
نيدتفم ...ةمكحب اوكلسسا>

.<تقولا
ةمكح باتك  دري

ىطختت كنأا ْملعإا> :خاسس
ىلع ىسشمتتو خاخفلا ب
.(02 :9) <توا صسيراتم

ةمكا يه ةميـظـع
هذه اهيوت يتلا ةيماسسلا
انم لك اهبتكيـلـف ةراـبـعـلا

 ًاديج اهظفحيـلو هـلـقـع
 عرسستن ل ىتح هتركاذ
 ا لعفيفتكن لو ةئيط

بجي لب بسسحف اهتباـتـكـب
 .ًاديج اهانعم مهفن نأا
ىطختت كنا رظنا :ةيآلا لقت
ينعي خفلاف !ملعا تلاق لب
ل توا نأل ،توا اــنـــه
لب ،ًاروظـنـم ًارـهاـظ يـتأاـي

لـك نـم ًاروــتــسسم ًاــيــفــخ
ًاذإا !ملعا ليق كلذل .ةيحان
ةيلكلا ةنازرلا انيلع بجوتت
امـكـف .قـيـقدلا صساحلاو
خـــفـــلا نوسسي دلوألا نا
سسي اذــــكـــــه صضرألاـــــب
تاذلاب اياطا ناطيسشلا
ققد يأا :ملـعاـف .ةـياـعـلا
!رومألا  رسصبتو ناقتاب
رــظــنا ًاــحـــبر تيأار نإاـــف
نوـــكــــت دقــــف ،صصحــــفاو
ةروتـسسم تواو ةـئـيـطا

ّنأل اًعئاسض اًتقو اهيف د ل ،صضرألا
راكوأا ءامسسلا رويطلو ةرجوأا بلاعثلل>
دنسسي نيأا هل صسيلف ناسسنإلا نبا اّمأاو
تاقول ّلكف ،(02 :8 تم) <هسسأار
اهقلاخ ّنكل ،ةحار تقو كل صضرألا
ةرهاسس ع هّنأل اذهك تقو هيدل صسيل

قولا ناسسنإلاو .ةقيلا ّلك ىلع
اًهّبسشتم نوكي نأا هيلع هتروسص ىلع
نأا نود نم صشيعي نأا ينعي ل اذه ،هب
رعسشي ّلأا هيلع امّنإا ،حيسسي وأا ماني
وأا اًقلق ناسسنإلا هوخأا ناك اذإا ةحارب

سضيرـم وأا اـًنـيزـح وـه ناـسسنإلا ّنأل ،اـً
ام صسكع ىلع ،ناسسنإلا هيخأل صسراح
ليباـه لـتـق اـمدعـب ياـق هـب حّرـسص

ليباه نيأا> ،ياقل برلا لاق> :هاخأا
اـنأا ٌصسراـحأا ،مـلـعأا ل لاــقــف <كوــخأا

كردأا اذإا ،اـًيـلاــت .(9 :4 كت) <يــخأل
ّبرلا هلكوأا يذلا لمعلا ةّيمهأا ناسسنإلا
لتقلاو ةميمّنلل اـًتـقو دجو اـَمـَل ،هـيـلإا

،رورـسشلا نـم كلذ إا اــمو ةــقرــسسلاو
ةمدخ ىلع رهسسلا إا فرسصنا ناكلو
ّبرلا لعف املثم ،ميـظـع حرـفـب هـيـخأا

.(31 وي) هذيمت لجرأا لسسغ امدنع
نيمأا اـًمادخ ّبرـلا اـنـلـعـج لأا

،ّيوامّسسلا هتوكلّقحتسسمثراوو
اًحيبسستاًءولهّلكانتقوحبسصي ٍذئنيح
ثّلثا حيبسستلا مّنف ،ّبرلل اًديجو
.ةكئا قاوجأا عم هسسيدقت

سسدقا يكاطنلا عما ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 صسدقا يكاطنألا عما دقعنا

ةـطـبـغ ةـسساـئرـب دنـمـلـبـلا ةديـسس رـيد
هترود  رسشاعلا انـحوـي كرـيرـطـبـلا
ىتحو صسداسسلا نم ةسسداسسلا ةيداعلا
5102 ماعلل لوألا نيرسشت نم نماثلا

 ءاـبآا ةداـسسلا روـسضحـب دنــمــلــبــلا
.صسدقا يكاطنألا عما

عـقاو صضرـعـب عاـمـتـجلا أادتـبا
،يثاغإلا لمعلاتارورسضوتايسشربألا

رـيراـقــتــلا ءاــبآلا صضرــعــتــسسا مــثو
لــمــعــلا نأاــسشب مــهــيــلإا ةــعوـــفرا
يـسسكذوـثرألا عـمـجـمـلـل يسضحـتـلا
لوـبـق اوررـقو ،اـهوــسسرادتو بــكــلا
ةسسينكلا تاقع>ـب ةسصتا ةقيثولا
<يـحـيـسسا اـعـلاـب ةـيــسسكذوــثرألا

 يذـلا ىذـقـلا رـظـنـت اذا> :ّبرـلا
 يـتـلا ةـبــسشا اــّمأاو ،كيــخأا ع
اذه .(3 :7 تم) <اهل نطفت ف كنيع
بلط امدنع صسلوب لوسسرلا هدسصق ام
 نيذلا عم مّلكتلا دنع تقولا ءادتفا
تقولا عّيسضن ّلأا ًلّوأا انيلع ذإا ،جراا

 صسكعـلا ىـلـع لـب ،رـخآلا ةـنوـنـيد
اـناـياـطـخ ةـنادإاـب أادبـن نأا اــنــيــلــع
ها ةـّبا راـهـظإا ّمـث ،ةـّيـسصخـسشلا
يـتـلا يـه طـقــف ةــّبا ّنأل ،رــخآلا
،ةّبا-هلل ّيقيقح ءانبأا انرِهظُت
رخآلا ّنإاف ناـّيد اـنـحـبـسصأا اذإا اـّمأا
نم ًلدب هللا نع اًديعب انببسسب برهيسس
يذّلـل ٌليو> :اـًيـلاـتو هـنـم بقــي نأا
وـل خ .(تاعـلا) هـتـطـسساوـب يـتأاـت

 حِرُطو ًىحر رـجـحـب هـقـنـع قوـط
.راغسصلا ءلؤوه دحأا عي نأا نم رحبلا
كيـلإا أاـطـخأا نإاو ،مـكــسسفــنأل اوزحا
نإاو ،هل رفغاف بات نإاو هخّبوف كوخأا
عجرو مويلا  تاّرم عبسس كيلإا أاطخأا
انأا ًئاق مويلا  تاّرم عبسس كيلإا
.(4-1 :71 ول) <هل رفغاف بئات

 هردهنو تقولا عّيسضن نحن ،اًذإا
<دحاو إا ةجاا ّنكل> ةثك رومأا
بلـطـن نأا نــم ًلدبــف .(24 :01 وـل)

ةـنادإاـب اـهديزـن اـناـياـطـخ ةرـفـغــم
لجأل يّلسصن نأا نم ًلدبو ،نيرخآلا

نع ثحبن اعلا صصخو انسصخ
لدبو ،ماقتنل ةركتبمو ةديدج قرط
لدبو ،غلاو ملّظلا صسرا ةمحّرلا
ّنأا اـًمـئاد ىــسسنــن ...بذــكــن قدــّسصلا

اـمـهـم ،صضرألا هذـه ىـلـع اـنـتاـيــح
ل اذاملف ،ادج ةسصق ىقبت ،تلاط
 ليلقلا انتاونسس ددع نم ديفتسسن
ذــبــنــن اذا !؟ّرـــسشلا نـــم ًلدب ا
ةحابق ءارو ىـعـسسنو لـيـما مـسسلا
ةـعـيـبـط نـم صسيـل اذــه ّنإا !؟بورا
ةروسص ىلع نوقوـل مـهـّنأل ،رـسشبـلا
ىلع نوروطفم مهّنإا يأا ،هلاثمو هللا
ةمعن مادختسسا نوئيسسي مهّنأا ّلإا ،ا
،ّبرـلا اـهاـّيإا مـهـحـنــم يتلا ةّيرا

عسسوألا قيرطلا إا مهسضعـب حـنـجـيـف
ةّيبلاغ  هّنأل ،ّرسشلا يأا ،لهسسألاو
لاا إا يّدؤوا قيرطلا وه نايحألا

.(ةّيتقولا) ةحارلاو ةطلسسلاو
ىلع عوسسي ّبرلا ةايح  اّنع اذإا



ةـمـهاـسسم>ـب ةــسصتا ةــقــيــثوــلاو
قـيـق  ةـيـسسكذوـثرألا ةـسسيـنـكــلا
مـسسلا لوـح ةــيــحــيــسسا ئداــبا

ب ةــــباو ةَّوـــــُخألاو ةـــــيراو
زــيــيــمـــتـــلا ةـــلازإا و ،بوـــعـــسشلا
صضعــــب عــــم كلذو <يرــــسصنــــعــــلا
فــقوا ىــلــع اودكأاو .تاــفاـــسضإلا
لمعلا ءدب ذنم رقتسسا يسسكذوثرألا
ةاعارم ةرورسضب عمجملل يسضحتلا

إا ةوـعدلا  َءاوـسس عاـمــجإلا أادبــم
وأا (روسضا) باسصنلا  وأا عما

 تارارقلا ذاختا.
لسصاوتلا ةن ريرقت ءابآلا صضرع

ةلئاعلا ةن ريرقتو تايسشربألا ب
نـيرـيرـقــتــلا تاــيــسصوــت اوــسسرادتو
.ةلوذبا دوها ِنّمثم نْيَمَّدقا

ةلحز ةيسشربأا عقاو ءابآلا صضرعتسسا
ءانب اوعمتسساو ،امهـعـباوـتو كبـلـعـبو
ةدايسس ريرقت إا ،هتطبغ فيلكت ىلع
صسويليسساب نارطا يكريرطبلادمتعا
.اهعباوتو راكع تيلوبوم (روسصنم)
بحاسص هب مهملعأا ا كلذك اولوادتو
نم دوفول هلابقتسسا ءاوجأا نع ةطبغلا
دعـبو .اـهـل هـعاـمـتـسساو ةـلـحز ءاـنـبأا
ءاـــنـــبأا تاـــبـــغر صسرادتو لوادتـــلا
بختنا ،فاـيـطألا لـك نـم ةـيـسشرـبألا
ناـنوــي تيردنــمــسشرألا َصسدق ُءاــبآلا
ةلـحز ىـلـع ًاـتـيـلوـبوم (يروـسصلا)
بهي نأا ّلسصم امهعباوـتو كـَبـَلـْعـَبو
(يروخ) نوديبسسا تيلوبوا هللا
ةدايسسل ركسشلا هجومو ديدا رمعلا
نارــطا يــكرــيرــطــبــلا دمـــتـــعا
  .(روسصنم) صسويليسساب

بعـسشلا ملآا دنـع ءاـبآلا فــقوــت
،تاوـنـسس ذـنـم ةـمـقاــفــتا يروــسسلا

نيذلا نـيرـّجـها ةاـناـعـم اـمـيـسسلو
برا نم اًبره مهتايحب نورطاخي
لسضفأا ةايح ءارو اًيعسسو ،باهرإلاو
هللا فّفخي نأا ّلسصم مهئانبألو مهل
لحإا ةرورسض ىلع اوددسشو .مهملآا
ةسصاخب ايروسس و قرسشلا  مسسلا

اذه غارفإا عن ليفكلا وه مسسلا نأل
ءابآلا ددج .هئانبأا نم بذعا قرسشلا

نإاــف ،حـــبرـــلا اذـــه ت
هـنـم برـهاـف كلذ تدكأاـت
كتأاـــجاـــف نإاو .ًاديــــعــــب
ـــف تارـــسساو تاذـــلا
لب طقـف حرـفـلا إا رـظـنـت
نوكي ئل رمألا  رّسصبت

 غ ءاــيــسشأا نــطاــبــلا
اذكـه ناـك نإاـف ةـعورـسشم
مدقت اذإاو .اـهـنـع دعـتـباـف
حيدم وأا ةروسش انم دحأا
وأا دج دعو وأا ةمدخ وأا

نأا بجـيـف كلذ لـكاـسش اــم
نوكي دقف ،ًاديج اذه صسردت
ـف رـطـخ وأا ررـسض كاـنـه
!ّورت نودب رمألا  عرسستت
نانثإا وأا دحاو ّخف ناك ول
صصلختلا انيلع لهسسل طقف
ا هبـتـنا نـكـلو .اـمـهـنـم
:اهتك نع يبنـلا هـلوـقـي
ب ىـطـخــتــت كنا مــلــعا
اهبرـقـب لـقـي  .خاـخـفـلا

لك نمف ،ىطختت لب يسش
ةوـهـلا اـنــب طــي ةــهــج
دحاو جرخ نإاف ،ةديكاو
دهاسشو ةماعلا ةحاسسلا إا

هيلإا رظنلا درـجـمـبـف ،ًاودع
،صضغبلا ران هـيـف لـعـتـسشت
ًايم هل ًاقيدسص ىأار نإاو
ًاـنـيـكـسسم ىأار وأا ،هدسسحــي
ةليمج ةأارـما وأا ،هرـقـتـحـي
اـهـيأا رـظـناـف .اـهــب فــُي
!خاـخـفـلا كأا اـم زـيزـعـلا
ملـتـعا :مـيـكا لاـق كلذـل
:خاخفلا ب ىطختت كنا

 ىــلــعو ،خـــف تيـــبـــلا
عمتا و ،خف ةدئاا

ًابـلاـغ ثدحـي دقو .خاـخـف
ةقث ةـمـلـك لوـقـي ىـتـف نا
ةجيتنلا نوكتف ،هئاقدسصأاب
.هلك مويلا كلهتسست ،ةئيسس

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

 رذـجـتـلـل مـهـئاـنـبأا إا مـهـَتوــعد
اـهـيـف اودهـسشيـل مـهـتوـيـبو مــهــسضرأا
.توا ىلع رسصتناو مئاقلا حيسسملل
مـيـق خـيـسسل مـهـتوـعد ءاــبآلا رّرــك
اــيروــسس عوــبر  مــسسلاو ةــبا

تامظناو اعلا اوَعَد امك .قرسشلاو
ةيسضق إا ةّيدجب رظنلا إا ةيلودلا

اـنـحوـي ـَفوـطا بلــح ارــطــم
يــتــلا يــجزاــي صسلوــبو مــيــهارـــبا
تسسمأا يتلاو اهنع عيما ىسضاغتي
يذـلا قرـسشا اذـه ةاـناـع ًاـناوـنــع
ًاــفــطــخ بورا تــيو يــسساـــقـــي
.ًتقو ًاجهتو

ب رئادلا راواب ءابآلا بحري
ناـنــبــل  يــسساــيــسسلا ءاــقرــفألا

صسيئر باختنا إا يدؤوي نأا نولمأايو
لمعـلا ماـظـتـنا ُنـّمؤوـي ةـيروـهـمـجـلـل
هرود هـيـلإا ديـعـيو هـيـف يـتاــسسسسؤوا

نودسشانيو .اعلا لود ب هتناكمو
 مهتيلوؤوسسم اولـمـحـتـي نأا باوـنـلا

نأا إا ةموكا نوعديو ،لاا اذه
صشيعلا تامزلتسسم مأات إا فرسصنت
ىـلـع اـعـي يذـلا بعـسشلـل ةـيوــيا
يداسصتقلاو يعامتجلا يوـتـسسا

ةــيــسشيــعا تاـــمدا روـــهدت نـــم
ةرورسض ىلع ءابآلا ددسشي .ةيسساسسألا
اهلفكي يتلا ةماعلا تايرا ماحا
يتلا بعتلا ةيرح اميسسلو روتسسدلا
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قارعـلا لـجأا نـم ءاـبآلا يـّلـسصي
،ةيبرعلا دبلا لكو ايـبـيـلو نـمـيـلاو
 اهـمـيـقـي نأا هـلـلا إا نوـعرـسضيو
ام نوركنتسسي امك .ةنينأامطلاو مسسلا
،ملآا نم ينيطسسلفلا بعسشلا هلصضّرعتي
عيرسس لح َداـجـيإا اـعـلا نودسشاـنـيو
 .ةقا ةينيطسسلفلا ةيسضقلل لداعو

يكاـطـنألا عـما ءاـبآا لـمـحـي
دـبو نـطوـلا  مـهءاــنــبأا صسدقا
إا نوعرسضيو مهتاولسص  راسشتنلا
اعلا دقتفي نأا ةفأارلاو ةمحرلا هلإا
قرـسشلا َصضرأا َرـمـغـي نأاو هــتــمــحرــب
هوـجوـلا نـع نزا لوزـيـل مـسسلاـب
.ةرسسا ّمعتو


