
ةلاشسرلا ـــــــــــــــــ
(11-٤ :٣ يصسولوك)

َرهظ ىـتـم ُةوـخإا اـي
انـُتاـيـح وـه يذـلا ُحـيـصسا

ٍذئنيح نورَهظت ًاصضيأا متنأاف
اوـتـيـمأاـف *دا  ُهــعــم
ِضضرألا ىلع يتلا مكَءاصضعأا
ىوهلاو َةـصساـجـنـلاو ىـنزـلا

َعمطـلاو َةـئـيدرـلا َةوـهـصشلاو
ُهّنأل *ٍنَثو ُةدابع وه يذلا

ِهللا ُبصضغ يتأاي هذه ِلجأل
و *نايصصعلا ِءانبأا ىلع
ًانيح مُتكلصس ًاصضيأا متنأا هذه
امأا *اهيف َصشئاع متنك ذإا
اوـحَرـطا ًاـصضيأا مـتـنأاـف َنآلا
صسلاو َبصضغــلا لـــكـــلا َطــْخــُ

َمكلاو َفيدجتلاو َثبُاو
لو *مكِهاوـفأا نـم َحـيـبـقـلا
صضعـب ْبِذـكـي لب ًاـصضعـب مـكـُ
َعم َقيتعلا َناصسنإلا اوعَلخا
َناصسنإلا اوصسـَبـلاو *هـِلاـمـعأا
ِةفرعملل ُددجتي يذلا َديدا

ُثيح *هِقلاـخ ِةروـصص ىـلـع
ل يدوهي لو انوي ضسيل

لو يربرَب ل ٌفَلَق لو ٌناتِخ
ِلب رح لو ٌدبع ل يثيكصسإا
و ٍءيـصش لـك وـه ُحـيـصسا
   .عيما

حيشسا دادجأا دحأا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إا انبّرقت يتلا مايألا هذه

عوـصسي اــنــصصــّلو اــنــبر دــيــم
،نوـصسيدقـلا اــنؤواــبآا بتر ،حــيــصسا
ضسدقـــلا حورـــلا نـــم نوـــمـــَهـــلا

يواـمـصسلا مـهـمـلـعــب نوــعوــفداو
اذه ضصيصصخت ،ةيئاـعرـلا مـهـتخو
كريرطبلا ىركذـب لاـفـتـحـل دحألا
يــبأا ،مــيــهارــبإا
،نــــيـــنـــمؤوــا

دادجأا هـــتـــيّرذو
انصصـّلو اـنـبر
حــيــصسا عوــصسي

 ادصس.
ةصسينكلا انرّصشبُت
يهللا ةملك د

.دصساـــب زألا
روــــــــــهـظلا اذه
هلإل يخيراـتـلا
 ناــــــــــصسنإلا

لك  انل ةوعد لإا وه ام انتايح
ةبوتلاو عصضاوتلا إا ناكمو نامز
 .ةصسادقلاو

،هللا نع ًاداعتبإا مدآا طوقصس ناك
.فعصضلا اهاعاو هتعيبط تصضرمف

دالاو هللا ةفرعم ةيناكمإا َرِصسَخ
حورلا عم ةكرصشو ءازع لك دقفو ،هب
لـك عوـبـنـيو يـيا برـلا ضسدقــلا

ضصا ءاـجر نـكـل .ةـصسادقو ءازـع
هــلــلا ب دهـــعـــلا  ددو داـــع
أا لك كلصسنب كرابتتو> :ميهاربإاو
،دعوـلا اذـه .(22:81 كــت) <ضضرألا

نـكـي  ،ةـيآلا  حـصضاو وـه اــمــك
وـه لـب مـيـهارــبإا دلوأاــب اًروــصص

أا ّلك لمصشيل دوهيلا لصسن نم جرخي

.ضضرألا
ضضرأا نم ميهاربإا كريرطبلا مِدَق

دّدي و ،ناـثوألا ةدبـع يـنادلـكــلا
ل ًةــظهـتـلـئاـعو هـلزـنـمو هدلــب ك

جرخيو ّبرلا ةوعد ةيبلتو ،هتاكلتو
،هل اًثام هللا اهلعج يتلا ضضرألا إا

.يدبأا دهعبو ةاصص ةيرذب هاّيإا اًدعاو
هرهظأا يذلا ناإلا لعف ةرمث ناكو
يذلا ،قاحصسإا ةراصس تدلو نأا ميهاربإا
يـــــــف هاـــــــــّيإا هـــلــــلا اــــهاــــطــــعأا

مث .اهتخوخيصش
ُقاــحـــصسإا دـــَلَو
َبوـــــــقـــعــــي
ناـك بوـقـعـيو
ءابآا ،ءاـبآلا اـبأا
طاــــــــبـــــــصسأا
ينثلا ليئارـصسإا

و .رـــــــــــصشع
فاطا ةياـهـن
نم حيصسا دلو
امك اذوهي طبصس

دوعو َزا وه نوكيل ،ءايبنألا بتك
.رصشبلاو هللا ب دهعلا لامكإاو هللا

ىلع مويلا هحرطن لاؤوصس ىقبي نكل
اننيب طبرت يتلا ةقـعـلا اـم :اـنـصسفـنأا

 ؟حيصسا دادجأا بو
دادجألا إا انهابتنا بل ةصسينكلا
دعوب مهناإا ببصسب ديا ديع لبق
صصّل مهراـظـتـناو مـهداـهـجو هـلـلا اً
ةيدوـبـع نـم ةـيرـصشبـلاو اـعـلا ذـقـنـي
اوصشاع نيذلا ءاـبآلا عـيـمـج .ةـئـيـطا

اوصشاع حيصسا ةدلو لبق ضضرألا ىلع
و ،ناإلا اذـه ةـلـعـصشب اوــبــهــتــلاو
مه .ةلعصشلا هذه ئـفـطـنـت نأا اوـحـمـصسي
 مهب يدتـقـنـل اـنـل ةـعـطاـصس ةـلـثـمأا

.انبر دصس دعـب ضضرألا ىـلـع اـنـصشيـع

05/5102ددعلا
لوألا نوناك31 دحألا

 دادجألا دحأا
هتقفرو سسويتاشسفأا ديهششلا راكذت

لوتبلا ايكول ةديهششلاو
ثلاثلا نحللا

سسداشسلا رَحَشسلا ليإا



هلإلا برلا نأا نمؤون نأا انيلع بجي
نم هنأاو .ناصسنإاك ضضرألا ىلع ضشاع
اـنـعــم لازــي ل ،هــتــصسيــنــك لــخ
صضيأا هـنأاو ،رارـمـتــصساــب إا يـتأاـي اـً
ءاــــيــــحألا نــــيديــــل ٍدج ضضرألا

 .تاومألاو
دادجألاب مويلا لفـتـحـن اذـهـل

،ةيحورلا انتلئاـع مـهـنأل .صسيدقـلا
هـلإلاـب ديـعـب نـمز ذـنـم اوـنــمآا دقو
،فعـنو نـمؤوــن هــب يذــلا دحاوــلا
اًديدج ًفط هتئـيـصش رـهـظـي يذـلا>
.<روهدلا لبق انهلإا وهو

يّجح يبنلا ـــــــــــــــــــــــــــــــ
دايعأا ةصسّدقا انتصسينك  اوتت

أاّيهتـن يـتـلا ةفـلا لـخ ءاـيـبـنألا
اـنـهـلإاو اـنـّبر لاـبــقــتــصسل اــهــيــف
اًدوـلوـم حـيـصسا عوـصسي اـنـصصـّلو
يبنلا ،ءايبنألا ءلؤوه نم .دصساب

 هل دّيعن يذلا (ياّجح وأا) يّجح
 .لّوألا نوناك رهصش نم رصشع ضسداصسلا

ءايبنألا رصشاع وـه يـّجـح يـبـنـلا
يأا <ّيديع> همصسا ىنعمو ،راغصصلا
يبنلا رَبَتعُي .<ديع موي  دولوا>

ايخمو اّيركز يبـنـلا عـم يـّجـح
دعـبـف .يـبـصسلا دعـب اـم ةف ءاـيـبـنأا

ةدوعلا ىلع اًماع رصشع ةّتصس رورم
لّوألا ضسانلا مامتها ناك يبصسلا نم
ّنـكـل ،ّبرـلا تيـب ءاــنــب ةداــعإا وــه
كلذ نود تلاح ةّيصسايصس بعاصصم
هذـه رورـم دعـبو .لـمـعـلا فـّقوــتــف
بعــصشلا ةغ تف ،ةـــفـــصصاـــعـــلا

هتيب ءانبب امتهم دحاو ّلك حبصصأاو
عزنيصس هّنأاب هللا مهرذنأاف ،ضصاا
يّجح ماقو ،مهليصصا نع ةكلا
ّمث .ّبرلا تيب  لمعلا ىلع مهّثحي
نع ثيدا نم يجح يبـنلا لقتنا
نــع ثيدا إا ّبرــلا تيـــب ءاــنــب
ضساــصسأا ىــلــع ضسفــّنــلا تيــب ءاــنــب
.> (2: 7)ألا ّلك ىهتصشم>

يخارت نـم يّجح يبنلا نزح دقل
ّبرلا لكيه ءانب ةداعإا  بعصشلا

ليإلا ــــــــــــــــ
(٤2-61 :٤1 اقول)

.لـَثَا اذـه برــلا لاــق
ًاميظع ًءاصشع عنصص ٌناصسنإا

لـصسرأاـف *نــيثــك اــعدو
ِءاـصشعـلا ةــعاــصس  ُهَدبــع
اولاـعـت نـيّوـعدمـلـل لوـقـي
*دــِعُأا دق ٍءيــصش لــك نإاـــف
ٌدحاوف ٌدحاو مهلـك قـِفـطـف
ُلوألا ُهل لاقف .نوفْعـَتـصسـَي
 دب لو ًقح ُتيصشا دق
كلأاصسأاف ُهَرظناو َجرخأا نأا
ُرخآلا لاقو *ينـَيـِفـْعـُت نأا

ِنيدادف َةصسمخ ُتيصشا دق
اهَبرـجُأل ٍضضاـم اـنأاو ٍرـقـب
لاقو *ينَيِفْعُت نأا كلأاصسأاف
ًةأارــما ُتجوزــت دق ُرـــخآلا

نأا ُعــيــطــتــصسأا ل كلذــلـــف
خأاو ُدبعلا ىتأاف *َءيجأا
َبِصضغ ٍذئنيحف *كلذب ُهَديصس
هِدبـعــل لاــقو ِتيــبــلا بر
ِعراوصش إا ًاـعـيرـصس ْجُرـخا
ِلـِخدأاو اـهـِتـقزأاو ِةـنـيدا
َنايمعلاو َعْدُاوَكاصسا

لاقف *اـنـهـه إا َجْرـُعـلاو
ام يِصضُق دق ُدّيصس اي ُدبعلا
ًاـصضيأا ىـقـبــيو هــب َترــمأا

ل* دبعلـل ُدـّيـصسلا لاـقـف
ِةَجيْصسألاو ِقرطلا إا ْجرخأا

ِلوـــخدلا إامهرِرَطصضاو
يّنإاف *يتيب َئـلـت ىـتـح

ُقوذــي ل ُهــنإا مــكــل لوــقأا
َكئــلوأا نــم ٌدحأا يــئاـــصشع
نأل *نـيّوــعدا لاــجرــلا

نـحـن ،دادجألا ءلؤوــه لــثــم اــًما
هلإلا حيصسا انتايح  َرن  اصضيأا
صسجـتا هنأا نقوم اوناك مهـنـكـل ،دـّ
ملعن اننأا ح ، اعلا إا يتأايصس
اوـنـمآا مـه .اــعــلا إا ىــتأا دق هــنأا
اذهب اورّتف هئيج اًخصسار اًناإا
.ناإلا

ةعافصشو ناإا لخ نمو ،اذكه
مـيـهارـبإا يأا) صسيدقـلا ةـكراـطـبــلا

يأا) دادجألاو (بوــقــعــيو قــحــصسإاو
انبر ءاج ،(دصساب حيصسا فصسأا
.ميهاربإا ناإل ًةرمث حيصسا عوصسي
هللا توصص نحن عمصسن امدنع ،كلذل
 انلز ام اننأا ح  ،هتوعدو
ءاوـهألا  هــلــلا نــع ةــبرــغ ضضرأا

لك ىلع بجي ،اعلا اذه تاوهصشو
يأا نودو ،ميهاربإا لثم ،اّنم دحاو
عبّتتو انـل وـه اـّمـع يـّلـخـتـلا ،دّدرـت
،داعيا ضضرأا إا ناإاب هللا ةوعد

ايحور ،دلون نأا انرودب اننك ثيح
 اهـيـف ضسرـغـنـن ذإا اـنـنأل .حـيـصس

ومنتو ومنن ،ةـيدوـمـعاو ناإلاـب
 ا لئاصضفلا انصسوفناميكل ةصسدق

.هب دالاو هتفرعم رونب قرصشن
نم <هللا ءانبأا> حبصصن ذإا ،نحن

ىرـن ،ضسدقـلا حورـلا ةـيـطــع لــخ
لـصسن نـحـن ،اـنـيـف رّوـصصتـي حـيـصسا
اًعيـمـج مـكـنأل> ،يـحورـلا مـيـهارـبإا
.عوصسي حيصساب ناإلاب هللا ءانبأا

دق حيصساب دمتعا نيذلا مكلك نأل
لو يدوـهـي ضسيـل .حـيـصسا مـتــصسبــل
ركذ ضسيل .ّرح لو دبع ضسيل .انوي
 دحاو اـًعـيـمـج مـكـنأل ،ىـثـنأا لو
،حيصسملل متنـك نإاـف .عوـصسي حـيـصسا

بصسحو ،مـيـهارـبإا لــصسن اًذإا مــتــنأاــف
 .(92-62 :٣ ةيطغ) <ةثرو دعوا

،انرود  ،حبصصن انوعد كلذل
 ةرـباـثاـب حــيــصسا <ءاــبرــقأا>
:لئاق ديا  لفتحنل ،ناإلا
< ايحي حيصسا لب انأا ل ايحأا>
.(02 :2 ةيطغ)

انل نوكي نأا نحن اّنم بولطا
.دادجألا ءلؤوه ناإا ىطختي ناإا



نورــــيــثــك نــيّوـــعدـــــا
 .نوليلق نيراتاو

لمأات ـــــــــــ
بتكلا  جذامنلا كأا ام

.ةاصصلا ةايحلـل ةـصسدقا
رــقــفــلاــب دج دحاوــلاــف
اـــيـلـيإا .ىـنـغــلاــب رــخآلاو

مـيـهرـبإاو ،رـقــفــلاــب دج
دــحاوــلا .ىــنــغــلاــب دج
اــب دجةـيـجوزــلا ةاــي
ميهربإا .ةيلوتـبـلاـب رـخآلاو
.ةيناثـلاـب اـيـلـيإاو وألاـب
يــتــلا قــيرــطــلا كلــصساـــف
ةـيـناـثـلاو وألا :اـهديرــت
.ءاـــمــــصسلا إا ناــــيدؤوــــت
موـــصصلاــــب دج دحاوــــلا

نكـي  يذــلا ،نادمـعاـك
،رــبو نــم ضساــبــل غ هــل
موــــــصصلا نودب رـــــــخآلاو
هـيدل ناــك يذــلا بوــيأاــك
ءانبأاو ةجوزو ةلئاط ةورث
  ام     .مهب متهي تانبو
ىــنــغــلاو نــكــصسا رـــكذأا

ضشيـعــت كوــلاــف ؟لااو
كأا ار ،ةاــصص ةاــيــح
اهيدل ام لك عم ،ةماعلا نم
نا  .لاح نصسحو لام نم
دقو ًاكلم ناك يبنلا دواد

و دج غـــيّ جاــتــلاـــب
دج رــــخآاو .ناوــــجرألاو
،هـتـمرـب ًاـبـعـصش رـيدي وــهو
تناك دقف ،ىصسوم هب ينعأا
ام ىفخي لو ةقلطم هتطلصس
ةدصشلاو ةبوعصصلا نم مزلي
.رابا بعصشلا كلذ ةرادإل
نا تيأار ةلئصسألا هذه نمف

انّنأا ّلإا ،يّجح يـــبنلا اهصشاع يتلا
اذه نم نورق دعب دوهيلا ّنأا ىرـن
ّنأا نع هلاـق اـم اوـمـهـفـي  ،يـبـنـلا
لكيه وه ّمـــهألا ّنكل ،ّمهم لكيــهلا
دهت ىلع لمـعلا مهيلع يذلا بلقلا
هئانب ةداـعإاو دقلا ّيرجا هئانب
.ّبرلا هؤواصشي امك نوكيل ديدــج نم
هللا هلصسصسف يقيقا لـكـيـهـلا اـّمأا

ّبرلا يأا ،<ألا ّلك ىهتصشم> وهو
اعلا ضصّلخيل يتأايصس يذلا عوصسي
ديعيصس يأا ،<اًد تيبلا اذه> أو
 هرصسخ يذلا لّوألا هد ناصسنإل
.طقصس امدنع ضسودرفلا

يبنلل اندييعت ببصس انه نم
اندييعت نم ةصصق ةف لبق يّجح
يألا ّلـك ىهتصشم> د>، هّنإا ذإا
انـيـلإا ديـعـيـصس نـَم ءيـج اـنرـّكذـي
ّلإا ،انـطوـقـصسب هاـنرـصسخ يذـلا دا
 ديدج نـم هاـنـصسبـلو اـندع اــنــّنأا
هيلع ظفاحن نأا انيلـعو ةـّيدوـمـعا
ةّيدومعم لخ نم ضضايبلا عصصان
 .ةمئادلا ةبوتلا عومد

ناشسنإلا سسؤوبو ةمظع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًاثك ضسّدقا باتكلا ديصشي
ةثك ًارارم نكـل .ناـصسنإلا ةـمـظـعـب
ناصسنإلا ةايح  لّمأاتأا تنك امدنع
نوكـي فـيـك يـصسفـن لأاـصسأا هـلاوـحأاو
وـهو ،مدعـلا وـهو ًاـمـيـظـع ناـصسنإلا
تارـّيـغـتـلا فـلـت عـصضخــي يذــلا

ذنم لّمحتي يذلا وـهو ،تاـبـّلـقـتـلاو
ّرـصشلا ضسوـباـك هـتوـم ىـتـح هــتدلو
بحاـصص ّقـحـب لــقــي أا .لــيــقــثــلا
هل فعت ىتح رصشبلا ام> مازا

زم) <هيف رّكفت ىتح ناصسنإلا نباو
اي ناصسنإلا ةمظع يه نيأاف (٣ :٣٤1
؟ىرت

امك ناصسنإلا لصصأا ةياور ّنإا
رـفـِصس نـم لوألا لـصصفــلا يــف تدرو
لوقي .ماهبإلا اذه انل حرصشت نيوكتلا
لبج هلإلا برلا ّنإا> :ضسّدقملا باتكلا
يف خفنو ضضرألا نم ًابارت ناصسنإلا
ناـصسنإلا راـصصف ةاـيـح ةـمـصسن هـفــنأا

ةداعإاب دحاو ّلك مامتهاو مّدهتا
مكل تقولا له> :ّضصاا هتيب ءانب
ةاّصشغا مكتويب  اونكصست نأا متنأا

لجأل> ،(٤ :1) <بارخ تيبلا اذهو
نوصضكار متنأاو بارخ وه يذلا يتيب
تعـنـم كلذـل ،هـتـيـب إا ناـصسنإا ّلـك
تعنمو ،ىدنلا مكقوف نم تاومصسلا
ّثـح .(01-9 :1) <اهـتـّلـغ ضضرألا
نـم لّوألا ءزا  َبعـصشلا ّيـبــنــلا
لكيهلا اذه ءاــنب ةداعإا ىلع هتءوبن
عقو ام ببصسب بارا هباصصأا يذلا

هــّنأا ّلإا ،مــيــلــصشروأا  ثادحأا نـــم
نع ثيدحلل اثلا ءزا  لقتني
نآلاو> :لوقيف هؤوانب بجي رخآا تيب
امف مويلا اذه نم مكبـلـق اوـلـعـجاـف
 رجح ىلع رجح عصضو لبق هلبق
ىــلــع يأا ،(51 :2) <ّبرـلا لـكـيـه
امك) هللا عم هبلق لعـــجي نأا بعصشلا
:يهـلإلا ضساّدقـلا  نـهاـكـلا لوـقـي
:بعصشلا بيجيف ،قوف انبولق عصضنل
نوكت ٍذئدنع ،(ّبرلا ىدل اهوعصضاو
لوقي هّنأا ّبرلاب قاصصتـللا ةـجـيـتـن
دق يّنأل اـخـك كلـعـجأاو> :هـبـعـصشل
ّبرــــــلا ّنإا يأا ،(٣2 :2) <كـتـخا
يتلا هـصسورـع بعـصشلا نـم لـعـجـيـصس
املثم هرودب اًصضيأا وه اهـــب قصصتلي
ىهابتيو هصسورعـب لـجرـلا قـصصتـلـي
يذلا اا عزني دوعي ف هل اهّنأاب
 .هعبصصإا نم طابترلا اذه ىلع ّلدي

ٌةّرم يه> :يّجح يبنلا لوق انرّكذي
ضضرألاو تاومصسلا لزلزأاف ليلق دعب
ألا ّلك لزلزأاو ،ةصسبايلاو رحبلاو
اذه أمأاف ألا ّلك ىهتصشم يتأايو
-6 :2) <دونا ّبر لاق اًد تيبلا

:دوهيلا عم عوصسي ّبرلا ثيدحب (7
ةيآا ةّيأا هل اولاقو دوهيلا باجأاف>
عوصسي باجأا .اذه لعفت ىّتح اــــنيرت
و لكيهلا اذه اوصضقنا مهل لاقو
 دوهيلا لاقف .هميقأا ماّيأا ةثث
لكيهلا اذه ينُب ةنصس عبرأاو ّتصس
وي) <هميقت ماــــّيأا ةثث  َتنأافأا

ءاهتنلا ّ ايخيرات .(81-02 :2
ماع ميــــلصشروأا لكيه ءانب ةداعإا نم
ةفـلا  يأا ،دـيا لــبــق615



تاملكلا هذه .(7 :2 كت) <ةّيح ًاصسفن
.هصسؤوبو ناصسنإلا ةـمـظـع كل فـصشكـت
،ةيبارتلا هتعيبط بصسح ءيصش ل وهف
يذلا فرصشلا ببصسب ادج ميظع هّنكل
.هصسفن هللا هب هطاحأا

دقف .قلخـــلا ةياور يف ًاديج لّمأات
...رون ناكف رون نكيل> :برلا لاق
تناـكـف ،دلـج نــكــيــل ًاــصضيأا لاــقو
ريغو ...<رـمـقـلاو ضسمـصشلاو موـجـنـلا

يف رودت اهارن يتلا كفألا نم كلذ
لقي ملو .بيجع ماظـــتناب ءامــصسلا
،ًابارت لَبَج لب .ناصسنإلا نكيــل هللا

ناـصسنإلا دصسج رّوــصص  هــصسفــن وــهــف
ًاكم فـّلـكـي مـل .بارـت نـم هـيديـب
نأا ضضرأل لقي ملو ،ةّمهملا هذهب
هــيديــب هــّنــكــل ،ناــصسنإلا عــنـــصصت
ًابارت ذخأا رهام نانفـك نـيـتـّيـهـلإلا
ىـلإا ترـظـن اذإاـف .ناـصسنإلا قـلـخـيـل
نئاـك وـه ناـصسنإلا نا دجـت بارـتـلا

رّوصص نَم ىلإا ترظن اذإا نكلو ،ريقح
ةمظع ٍذئنيح كردت هيديب ناصسنإلا
.ناصسنإلا

ذخأا> ًاصضيأا ضسّدقملا باتكلا لوقي
يف لوقيو ،<ةمصسن هيف خفنو ًابارت
ىلع ناـصسنإلا قـلـخو> رـخآا عـصضوـم
هذــــه نـم يـحوـتـصسن ًاذإا .<هـتروـصص

دــصسج لــــَبــــَج هــــلــــلا ّنأا تاــــيآلا
،هتروـصص ىـلـع بارـت نـم ناــــصسنإلا
ّنإا :اــهــقـــلــخ دقـــف هـــصسفـــن اـــــمأا
اّمأا ،هللا هـقـلـخ ّيـلـخادلا ناــــصسنإلا
ىلع هرّوصص دقف يجراخلا ناصسنإلا

قيلت ةروصصلا ّنإا .هـلاـثـمـك هـتروـصص
قـيـلـي وـهـف قـلـخـلا اـّمأا ،بارـتــلاــب
...طقف ضسفنلاب

ناصسنإلا مـصسج  لـمأاـتـي نـَم
كردي بيـجـعـلا هـبـيـكرـت ضصحـفـيو

بارـت نـم هـنّوـك يذـلا هـلـلا ةـمـكـح
ةـقـيرـط لـمأاـت .مدعـلا نــم هــعدبأاو
مصسا  مدــــلا نايرصسو ضسّفنتلا

ناقفخو ،ةدروأاو قورع لخ نم
غو ،ماظتناـب مدلـل هـقـفدو بلـقـلا

رظنلا تنعمأا اذإا هظحت اّ كلذ

،ىـنـغـلاـب اودج ًاــصضعــب
ةايا وأا رقفـلاـب ًاـصضعـبو
.لتبتلاب وأا ةيجوزلا

نيذلا إا رظنا نآلاو
ةاـــياـــب نا ،اوـــكـــلــــه
وأا ةيلوتبـلاـب وأا ةـيـجوزـلا
!رقـــــــفـلاـب وأا ىـنـغـــــلاـب
ةاـياـب كلـه نوــصشمــصشف
،هتدارإاب لـــــــب ،ةـيـجوزـلا

ضسماو .جاوزلا نم ضسيلو
نـكـلـه تـهاا ىراذــع
يصساقلا ينغلاو .لتـبـتـلاـب
رزاعل ىلع قفصشي  يذلا

كأا اـمو .ىـنـغـلاــب كلــه
.رقـــفلاـب نوـكـلـهـي نـيذـلا

اوـــــكـلـه كوـلـم نـم مــكو
ًاــــأا نورــيدي مـــــــــــهو
ضصلــخـــي لـــهـــف !ةبـــك
يـــــــف نوـــــــــفـــــــــظوا
إا رــــظـــــنأا ؟ةــــيدــــنا

ضصلـخــيأا !ضسوــيــلــيــنرــك
يصصخ إا رـظـنأا ؟ءـكوـلا

ةـلـثــــمألا نـمـف .ةــكادنــك
اـنـنأا اـنـل حـصضتــي اــهــلــك
نإا كــلــهـــن لو ضصلـــخـــن
وأا ىنغلاب فرصصتلا اّنصسحأا
هّرصضي ل ظفحتاف ،هغب
.ءيصش

كصسفـن تناـك نإاـف
كيقت يتـلا يـهـف ،ةـفـيرـصش
.ضصئاـقـنـلاو لـئاذرـلا نــم
ف ًاصسدقم ءرا ناك نإاو
نـم ءيــصش هــماــمأا فــقــي
.ةيجراا عناوا

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

اـنـنـكـل .كـــــمـصسج ةــّقدب تصصحــفو
يـعـيـبـط لـيلو اإا فصسأ ةفرعم

لي ا ّكأا كلفلاو نوكلا رارصسأا
،ةحيحصص ةفرعم انتاوذ ةفرعم إا
بئاـجـعـلا ضصحـفـب كحــصصنأا كلذــل
كّنا حيحصص .كمصسج  يتلا ةثكلا

.بك اـع كنـــــكـل ـــغـصص نـئاـك
:ّيبــنلا دواد لاق ىنعا اذه و
ةاع يصسفنو تازجعم كلامعأا ّنإا>
ّنا (٤1 :8٣1 زم) <ملع يأا كلذب
دوقت ناصسنإلا مصس ةقيقد ةفرعم
ميظعلا نـئاـكـلا ةـفرـعـم إا ًاـمـتـح

.هقلخ يذلا
ريبكلا سسويليشساب سسيدقلا

ةذتاشسأا ةولخ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ينيدلا ميلعتلا ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةيصشربألا يعار ةدايصس ةكب

لـــيزا ضساـــيـــلا تيـــلوــــبوا
ةــيــبلا بتــكــم مـــّظـــن ،ماحإلا
ًةّيحور ًةولخ توب  ةيحيصسا

لماعلا ينيدلا ميـلـعـتـلا ةذـتاـصسأل
اثلا نيرصشت82 تبصسلا موي ،هيف
5102،  ناـعـمــصس ضسيدقــلا رــيد
.تاماح  يدومعلا

ضسصسأا عوصضوم ةولا تلوانت
،دا عمتا  ةيحورلا ةايا

نـم دلوألا إا اـهـلاـصصيإا ةـقـيرـطو
،لاـّعـفـلا لـصصاوـتـلا لـئاـصسو لــخ
ةمعنلا لّبقت ةّيـمـهأا إا ةـفاـصضإلاـب
ةاــيــح ضشيــع لــجأا نــم ةــيــهــلإلا

.ةّقح ةّيحيصسم
تاءارقو تاولصص ةولا تلّلخت

تمتتخا ريدلا   لاغصشأاو ةيحور
.دحألا حابصص يهلإا ٍضسادقب

ةرششنلا ى-ل-ع ع-طإلاناكملاب

:تننإلا ةحفشص ىلع اًيعوبشسأا
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