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،81-61 :6 ضسوثنروك2)

7: 1)
ِهللا ُلكيه متنأا  ُةوخإا اي

يـّنإا ُهـلــلا لاــق اــمــك يا
اميف ُشسأاو مهيـف ُنـُكـشسأاـشس
مهو ًاهلإا مهل ُنوكأاو مهَنيب
كلذلف *ًاـبـعـشش  نوـنوـكـي
اولزتعاو مهنيب نم اوجرخا
شس َو برـــلا ُلوـــقــــي اوـــ
مكل ُنوكأاو مكُلَبقأاف *ًاشسجَن
َنب  متنأا َنونوكتو ًابأا

*ريدقلا برلا ُلوقـي ٍتاـنـبو
اـهـيأا ُدـِعاوا هذـه اـنــل ذإاو
نم انشسفنأا رهّطُنلف ُءابحأا

ِحورـلاو ِدشسا ِضساــندأا ّلــك
ِةـفاـخ ةـشسادقـلا لـمـكــنو
.هللا

ليإلا
ـــــــــــــــــ

(82-12 :51 ىتم)
  َجرخ نامزلا كلذ

َروــشص يــحاوــن إا ُعوـــشسي
ٍةيناعنك ٍةأارماب اذإاو اديشصو
ِموخُتلا كلت نم ْتجرخ دق
ًةــلــئاــق هـــيـــلإا تخرـــشصو

دواد نبا اي ينمحرإا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يف ،ةشسدقملا ةشسينكلا انعلاطت

قبشست يتلا ةّيجروتيللا ةرتفلا هذه
ةثداحب ،ريبكلا موشصلل ةئيهتلا ةرتف
اهنوك مغر يتلا ،ةّيناعـنـكـلا ةأارـمـلا

،يدوهيلا بعششلا نم ةذوبنم ،ةينثو
عوـشسي ّبرـلا نـم تبــلــطو تأارــجــت
اهب> يتلا اهتنـبا لـجأا نـم ةـمـحرـلا
اهبّذعي ناـطـيـشش

دــــــقو .<ادـــــــج
تــــــعاــطتــــشسا
نأا اـهـعـشضاوـتــب
كلـــت عزـــتـــنـــت
مّظـعـف ،ةـمـحرـلا
اـهـناـمــيإا ّبرــلا

.اهتنبا ىفششو
عطقملا اذه يف

تم) يـــــليجنإا
51: 12-82)
ةّدع رـــشصاـــنـــع
اهلخ نم ةشسّدقملا ةشسينكلا انّثحت
ةّيناعنكلا ةأارملا ىطـخ عاـبـتا ىـلـع
نبا> ّبرلا حيشسم لبقتشسنل أاّيهتن يكل
اـمـك ،ّبرــلا ّنأا ًّوأا ظــحــن .<دواد
نـم اـجرــخ دق ،ةــّيــنــثوــلا ةأارــمــلا

نم عوشسي جرخ ّمث> :اـمـهـيـتـقـطـنـم
يـف تراـشسيـنـج ضضرأا نــم) كاــنــه
روشص يحاون ىلإا فرشصناو (ليلجلا

ةجراخ ةّيناعنك ةأارما اذإاو .اديشصو
عمو .(22-12) <...موختلا كلت نم
،(1 :42زم) اهأمو ضضرأا ّبرلل ّنأا

دشصق ّبرلا ّنأا ىلإا يليجنإا راششأا دقف
رـيـغ ضضرأا يـف ةأارـمـلا كلـت ةاـقـم
بشسحب ،نيّيممأل و دوهيلل ةعبات

قـئاوـع  ثيـح ،يرـششبـلا موـهـفــمــلا
.هللاب ناشسنإا ءاقل نود لوحت ةّيرششب
عوشسي ّبرلا دوهيلا ضضفرو قبشس دقل
ّنأا امك ،(02-1 :51تم) هشضرأا يف
ىلع دوهيلا هلإاب نوفرتعي  نيّينثولا
ّنأا اًذإا ةأارملا تفرع فيكف ،مههلإا هّنأا
<دواد نـبا> اـّيـشسمـلا وـه عوـشسي ّبرــلا
؟دوهيلا هرظتني يذلا

نم اناقليو انيلإا يتأاي ّبرلا ّنإا
،ةراششبلا لـخ
عمـشسن اـمدنـعـف
ةّيهلإا ةمـلـكـلا

ىلع اـهـلـبـقـنو
،هللا ةملك اهّنأا
ّبرـــلا نوـــكـــي

،انمامأا اًرشضاح
.<هللا ةملك> وه
نم اناقلي وهو
،طـــيــــشسو نود
ىــقــبــي اــمـــنإا

نأا نحن انـيـلـع
.اـنـناـمـيإا راـبـتـخا وـه اذـهو ،هـلـبـقـن
رمأا اذه زاربإا دشصق ىـّتـم يـلـيـجـنإا

ةّيناعنكلا ةأارملا ةثداح لبق ركذ نيح
هّنأا عم ّكشش فيكو ضسرطب قرغ ةثداح
:هـيـلإا يـتأاـي نأا لواــحو برــلا فرــع
ىلع اًيششام ذـيـمـتـلا هرـشصبأا اـّمـلـف>
،لايخ هّنإا نيلـئاـق اوـبرـطـشضا رـحـبـلا

مهمّلك تقوللف .اوخرشص فوخلا نمو
 ،وـه اـنأا ،اوـعــّجــششت ًــئاــق عوــشسي
دّيشس اي لاقو ضسرطب هباجأاف .اوفاخت
كيلإا يتآا نأا ينرُمف وه تنأا تنك نإا

ضسرطب لزنف .لاعت لاقف .ءاملا ىلع
يتأايل ءاملا ىلع ىششمو ةنيفشسلا نم
ةديدشش حيرلا ىأار امل نكلو .عوشسي ىلإا

6102 /7 ددعلا

طابشش41 دحألا

 سسويدنشسكفإا رابلا انيبأا راكذت

عبارلا نحللا

عبارلا رَحَشسلا ليإا



،انقاقحتشسا مدعو هلـلا نـع اـندعـبـب
دقف .ةّيناعـنـكـلا ةأارـمـلا تلـعـف اـمـك
اهلوبـق لـخ نـم ،اـهـعـشضو تلـبـق
،دوهيلا اهيلع هقلطي يذلا فشصولاب
نأا قحـتـشست  مـهرـظـنـب اـهـّنأا عـمو
اهّنأا ّإا ،هلـلا مـَعـِن نـم اـًئـيـشش لاـنـت
ىـلـع اـهـعـشضاوــتــب ّبرــلا ترــبــجأا

ةمحرلا هنم تعزتنا دقل .اهتدعاشسم
نوكت نأا كلذب تّقحـتـشساو ،اـًعازـتـنا

ثحبي يتلا ةلاّشضلا فارخلا نيب نم
عوشسي ّبرلا لشسرأا يتلاو ،هللا اهنع
انثإا ءؤوه> :اهـلـجأا نـم هذـيـمـت
:ًئاق مهاشصوأاو عوشسي مهلشسرأا رششع
ةنيدم ىلإاو اوشضمت  ممأا قيرط ىلإا
اوبهذا لـب ،اوـلـخدت  نـيـّيرـماـشسلـل
ليئارـشسإا تيـب فارـخ ىـلإا ّيرـحـلاـب
اوزركا نوبهاذ متنأا اميفو .ةلاّشضلا

توـكـلـم برـتـقا دق هــّنإا نــيــلــئاــق
اورـّهـط ،ىـشضرـم اوـفـششا .تاوــمــشسلا
شصرــب اوـجرـخأا .ىـتوـم اوــمــيــقأا ،اــً
اًناّجـم ،مـتذـخأا اـًناـّجـم .نـيـطاـيـشش
يّدحـتــب .(8-5 :01تم) <اوـطــعأا
ةّيناعنكلا ةأارملا ناميإا عوشسي برلا
لاّشضلا فورخلا ّنأا هذيمتل رهظأا

يدوـهـيـلا يأا ،لـيــئارــشسإا تيــب نــم
عـم ءاوـشس دح ىـلـع وـه ،ئــطاــخــلا
امهك ،(51 :2لغ) ئطاخلا يممأا
اهحنمي يتلا هللا ةمعنب ناشصلخيشس
رـيـغ اــمــهــّنإا ذإا ،اــًناــّجــم اــمــهــل
.نيّقحتشسم

يف ،ةشسينكـلا اـنـل تعـشضو دقـل
،دحأا اذه يفو ،نييشضاملا نيدحأا

ىلع انّثحتـل لـيـجـنإا نـم عـطاـقـم
انئاقل نود لوحي قئاع ّلك يطخت
ىـّطـخـت اـحـيرأا ىـمـعأاـف .ّبرـلا عــم
ةلواحم ىّطخت امك ،يعيبطلا ىمعلا
وحن هتريشصبب ىتأاو هتقاعإا عومجلا
.هناميإا ببشسب ضصخلا لانف ،برلا

هعشضوو هتماق رـشصق ىـّطـخـت اـكزو
،بعـششلا نـم لوذرـمـك يـعاـمـتـجإا

،ّبرلا ةيؤور ىلع ّرشصأاو ،ًاراّششع هنوك
كولشسلا هرارق ببشسب ضصخلا لانف
ةأارملا اـنـهو .ّبرـلا اـياـشصو بشسحـب

دواد َنبا اي بر اي ينمحرإا
ٌناطيـشش اـهـب يـتـنـبا نإاـف
اهبجُي ملـف *ادج اـهـبذـعـي
ُهُذـيـمـت اـندف .ٍةــمــلــكــب
اهْفِرـشصإا لـئاـق ُهوـلأاـشسو
اـنِرـثإا  ُحـيـشصت اـهـنإاــف
لَشسرُأا  مهل َلاقو باجأاف
نم ِةلاشضلا ِفارا إا إا
تتأاــف *لــيــئارـــشسإا ِتيـــب
اي ينثِغأا ًةلئاق هل تدجشسو
ضسيـل ًـئاـق باـجأاـف *بر

نبلا ُزبخ ذخؤوُي نأا ًانشسح
معن تلاقف *بكلل ىقلُيو
ًاشضيأا َبكلا نإاف بر اي
يذـلا ِتاـتـُفـلا َنـِم ُلــُكأاــت
*اهِبابرأا ِدئاوم نم ُطقشسي

لاقو ُعوشسي َباجأا ٍذئنيح
كناإا ٌميظع ُةأارما اي اهل
*ِتدرأا اـمـك ِكل نــكــيــلــف
كلـت نـم اـهـُتـنـبا ِتيـفـُششف
.ةعاشسلا

لمأات ـــــــــــــــــــ
ةيناعنكلا تجرخ دقل

فيرشش قبنزك ةيدوأا نم
حشضنت تاملـكـب ةـهّوـفـتـم
نا .ضسدقلا حورلا ةـحـئارـب
نأا عيطتشسي  دحاولا ناك
ّإا بر عوــــشسي :لوــــقـــــي
روك1) ضسدقـلا حورــلاــب
ناشسل نا ركنُي نَم ،(3 :21
هكّرحـي ناـك ةـيـناـعـنـكـلا
ناك ااط ،يهلإا حورلا
دواد نــباــب عوــشسي وــعدي
هنم ًّشسوتم برلابو هشسفن
هل نا ًاـعـنـتـقـمو ةـمـحرـلا
؟طايششلا ىـلـع ةداـيـشسلا

اي ًئاق خرشص قرغي أادتبا ذإاو فاخ
هدي عوشسي ّدم لاحلا يفف .ينّجن ّبر
ناميإا ليلق اي :هل لاقو هب كشسمأاو
.(13-62 :41تم) <تككـشش اذاـمـل
ةأارملا ىلإا عوشسي ىـتأا لـباـقـمـلا يـف
هب تلبق يأا ،هتفرع يهو ةّيناعنكلا
هنم تبلطو ،رظـتـنـمـلا حـيـشسمـلا هـّنأا
ةديدششلا قئاوعلا نم مغرلاب .ةمحرلا
.ةّتبلا ّكششت ملو اهناميإا ىلع ترّشصأا
فرـعـبو ،ةـّيـنـثو يأا ،ةـّيـمـمأا اــهــّنإا
ىلع يه لب  ،ةئطاخ يه دوهيلا

ّقحتشست  يهو ،تاناويحلا ىوتشسم
فارخ نــــم تشسيل اـهـّنأ هـلـلا َمـَعـِن
شضلا لـيـئارـشسإا تيـب مامأا اذكهو .ةـلاـّ
وه يذلا ،يدوهيلا ضسرطب ناميإا ةّلق
ناميإا ةمظع ترهظ ،هللا بعشش نم
لاقو عوشسي باجأا> :ةّينثولا ةأارملا
:51) <كنامـيإا ٌمـيـظـع ةأارـما اـي اـهـل

82).
ّنأا ةثداحلا هذه نم اًشضيأا رهظي

انتقع عنمت اًقئاع تشسيل ةئيطخلا
ةبوت كانه ناك اذإا ةشصاخ) هللاب

وـه تاذـلا رـيرـبـت اـمـّنإا ،(ةـيـقـيـقــح
انلـعـجـي يذـلا ،يـقـيـقـحـلا قـئاـعـلا
اـنـشسل اـنـّنأاـكو ،هـلـلا نـع يـنـغـتـشسن
هلمع قيعن لب  ،هتمحر ىلإا ةجاحب
ام اذه .هب انناميإا مدع رهظنو انيف

اوناك نـيذـلا نـيـّيـشسيّرـفـلا عـم ثدح
ثدح امو ،يتاذلا مهّرب ءارو نوعشسي
ىلإا ءاـج اـمـلو> :دوـهـيـلا عـم اـًشضيأا

مهعمجم يـف مـهـمـّلـعـي ناـك هـنـطو
هذه اذهل نيأا نم اولاقو اوتهب ىّتح

نـبا اذـه ضسيـلأا ؟تاوـقـلاو ةـمـكـحــلا
مـيرـم ىـعدـُت هـّمأا تشسيـلأا ؟راـّجــنــلا

ناعمشسو يـشسوـيو بوـقـعـي هـتوـخإاو
ّنهعيمـج هـتاوـخأا تشسيـلوأا ؟اذوـهـيو
؟اهّلـك هذـه اذـهـل نـيأا نـمـف ؟اـندنـع
لاقف عوشسي اّمأاو .هب نورثعي اوناكف
هنطو يف ّإا ةمارك ب ّيبن ضسيل مهل
ٍتاّوق كانه عنشصي ملو .هتيب يفو
-45 :31تم) <مهناميإا مدعل ةريثك
85).

رارقإا يه اًذإا ىلوأا ةوطخلا



دــّلوـــتـــي ناإا ناـــك نإا
دقل ،(71 :01 ور) عامشسلاب
ًءانإا ةيناعنكلا حيشسا دجو

هـيـف قّوـبــف ىدشصلا نــشسح
ام هذه نأ .توشصلا ّدششأاب
تشضكر ىـــتـــح تنــــمآا نإا
ًاراـهـج تلـّشسوـتو ةرارــحــب
هـشسفــن تقوــلا  تزرــكو

:ديـــعـــب نــــم ةــــخراــــشص
نـبا اـي بر اـي يـنــمــحرإا>
اــهــب يــتــنـــبا ّنإاـــف دواد
يه .<ًادج اهبّذعي ٌناطيشش
 اب رعششتانأا اّمأا .ةاشسأا
قو أاــــب ّضسحأاـــــف
،كتمـحر بلـطأاـف يـئاـششحأا
بشسح دواد نـــــــــــــــبا تنأا
نم ردحنت كنوـك ةـيرـششبـلا

هـشسفـن تقوـلا و ،هـبـلـشص
ًاـهـلإا كنوـك لــكــلا ّبر تنأا

كنم ٍحامشسبو ،روهدلا لبق
نإا .يتنبا ناطـيـششلا بذـعـي
ّإا لــيــمــُت نأا نآا تئـــشش
كاذ دعتبي ،كتمحرب كينذأا
.لاحلل عللا

اهبجُي  برلا نكل>
هذـيـمـت اــندف .ةــمــلــكــب
اهـفرـشصا لـئاـق هوـلأاـشسو
.اـنرـثإا  حـيـشصت اـهــنإاــف
لَشسرُأا  مهل لاقو باجأاف
نم ةلاشضلا فارا إا ّإا
بجـي  .<لـيــئارــشسإا تيــب
زُي نأا ًاديرم ةملكب برلا
اهتليشضفو اهناإا كأاب
ها ٍلدعب هنا رهظُي يكل
دوــهـــيـــلا نأ،  أا إا

نأ لــب ،بشسحــف هودحـــج
نع هوبذج دق ًاشضيأا أا

.مهناإا قيرط
اودَقَف مهآار امدنع هنأ

ةليشضفلاو ةيوـبأا ىوـقـتـلا
 ي نأا أاششينوكلهي مهك.

:ةلئاق هل تدجشسو تتأاف>

اوأماو اورثكاو اورمثا> :مهل لاقو
هذه نأا امك .(82 :1 كت) <ضضرأا
ةئيهتـلا نـم ًاءزـج لـكـششت تاوـلـشصلا
ذنم ،لفطلا دعُت اهنإا ذإا ةيدومعملل
مـلاـع يـف لوـخدلـل ،هـتدو ةـظـحـل
بشسانملا وجلا يف هعشضتو توكلملا
.ةمعنلا لوبقـل ًادعـتـشسم نوـكـي يـكـل
؟كلذ فيك

ىلع> ناشسنإا هللا قلخ امدنع
نأا هيلإا دهع ،(72 :1 كت) <هتروشص
هللا ةروشص .ضضرأا لك أميو رمثي
دلي يذلا ناشسنإا يف تلجت قلاخلا

ناشسنإا حبشصأا اذكه .ضضرأا أميو
ةيلمع لكو ،قلخلا يـف هـلـل ًاـكـيرـشش
.قلخلا يف هلل ةكراششم يه ةدو
رّيغ طوقشسلا دعب ناشسنإا نأا ةلكششملا
لـجرـلا نـيـب ةـقـعـلا ىـلإا هـترـظــن
.ةوهششلا اهمكـحـت تراـشصو ةأارـمـلاو
:رـيـمازـمـلا بتاــك مــك اــنــه نــم
اـياـطـخـلاـبو يـب لــبــُح ماــثآاــب>
نأا يأا ،(5 :05 زم) <يـمأا يـنـتدلو
داشسفلا نم وجب لبحت تراشص ةأارملا

عوشسي برلا عم .ةئيطخلاب موكحم
حــلاــشصو ءيــشش لــك ىدتــفا يذـــلا
دهششن ،اهتاذ عمو هللا عم ةقيلخلا

هذهو يشسودرفلا عشضولا ىلإا ةدوع
كلذل ،اهلبقي نَم لكل نوكت ةدوعلا

يـكـل تاوـلـشصلا ةـشسيـنـكــلا تعــشضو
داشسفلا وج نم لفطلاو ةأارملا جرخُت
اـمـهـب نـيـَطـيـحـمـلا ةــئــيــطــخــلاو
.توكلملا قيرط ىلع امهعشضتو

موقت اهنوكلو ،دلت يتلا ةأارملا
ىلإا ةجاحـب ،ةـشسادقـلا قـئاـف لـمـعـب

<ريهطت> ضسقطلو ةشسينـكـلا تاوـلـشص
يف اهتايح ةشسرامم ىلإا دوعت يك
ىلـع ناـك اـمـك ًاـماـمـت ،ةـعاـمـجـلا
لخاد ىلإا لخدي يذلا ةنهكلا ضسيئر

ًاريفكت ةحيبذلا مدقيل لكيهلا باجح
.نييناربعلا ةعامج نعو هشسفن نع
حاحـشصإا) نـيـيوـلا رـفـِشس بتاـكـف
ضسبلي نأا نهاكلا ىلع نأا ركذي (61
مث لكيهلا لوخد دنع ةشصاخ ًابايث
هجورخ دنع رهطتيل لشستغي نأا هيلع

تّطخت اهعشضاوتب يتلا ةّيـناـعـنـكـلا
ةّيممأا اهنوك ،يعامتـجإا اـهـعـشضو

ةـلواـحـم تـّطـخـت اـمــك ،ةــئــطاــخ
تلانف ،ّبرلا نع اهداعبإا ذيمتلا

نوكت نأا تّقحتـشساو اـهـناـمـيإا ءازـج
نحن انيلع انه نم .هللا بعشش نم
ّئل هبتنن نأا ،انتريشسم يف ،اًشضيأا
نـم اـنـيـلـع يـتأاـي دق اـمـم فاـخــن
،داهطشضا نمو دئادشش نمو بعاشصم
ثدح امك ناميإا ةّلق يف طقشسنف
نأا لباقمـلاـب اـنـيـلـعو .ضسرـطـب عـم
اـكزو ىـمـعأا اـنـنـيـعأا ماـمأا عـشضن
نّمم مهريغو ،ةّيـناـعـنـكـلا ةأارـمـلاو
لجأا نـم ضسّدقـمـلا باـتـكـلا مـهرـكذ
لانن يكل ،مهب يدتقـنو ،اـنـمـيـلـعـت
حيشسمـلا عوـشسي ّبرـلا نـم ضصـخـلا
.<دواد نبا>
ديدج دولوم لابقتشسا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةليمجلا ضسوقطلاو تاداعلا نم
يه ةشسيـنـكـلا يـف اـهـشسراـمـن يـتـلا

ًاثيدح دولوملا لفطلا لاخدإا ضسقط
نيعـبرأا موـيـلا يـف ةـشسيـنـكـلا ىـلإا
اهلفط ةلماح مأا يتأاتف .هتدول
نهاكلا يّلـشصي يـكـل ةـشسيـنـكـلا ىـلإا

ىـلإا اـمـهـلـخديو اـمـهــيــشسأار ىــلــع
ةشصلا يه ةشصلا هذـه .ةـشسيـنـكـلا
تاوـلـشصلا ةـعوـمـجـم نـم ةـثـلاـثــلا
يف ةـشسينكلا اهتعشضو يتلا ثثلا
نمشض ديدج دولومل اهلابقتشسا راطإا

.ةشسينكلا يأا ،ربكأا حيشسملا ةلئاع
نوـنـمؤوـمـلا لـمــهأا فــشسأــل نــكــل
امهو ،ةيناـثـلاو ىـلوأا نـيـتـشصلا
اـهـتدو موـي ةأارـمـلا ىـلـع ةـشصلا

موـيـلا يـف لـفـطـلا ةـيـمـشست ةـشصو
نومشضملا ثيح نم .هتدول نماثلا

ىلع هللا ركششت تاولشصلا هذه نإاف
امك ،لفطلا ةمشسو ةأارملا ضصخ
يتلا ةشسدقملا ةوعدلاب ةأارملا رّكذُت
نوكت نأا يأا ،اهمتت نأا ةوعدم يه

،قلخلا يف هلل ةكراششم اهنأا ةيعاوً
يف هـلـلا هـعرز اـم قـّقـحـُت اـهـنأا يأا
مهكراب امدنع قلخلا دنع ناشسنإا



رمأاب موقي ناك هنأا عم لكيهلا نم
،دـلـت اـمدنـع ةأارـمـلا  اذـكـه .ضسدقـم
ذإا ًادج ضسدقـم لـمـعـب موـقــت يــهــف
ةجاحب يهو ،قلخلا يف هللا كراششت
ىلإا اـهديـعـي <رـيـهـطـت> ضسقـط ىـلإا
ةشسند اهنأ ضسيل ،ديدج نم ةعامجلا
ةشسادقلا ىنعمب لب ةشساجنلا ىنعمب
برقملا نهاــكلا وـه اـمـك ةـقـئاـفـلا
.ةحيبذلا

نع ةدعتبم مأا تناك دقل
ًاموي نيعبرأا ةدمل ةيشسنكلا ةايحلا
تكراشش يتلا ةدولا قاهرإا ببشسب
دوعت يهو قلخـلا يـف هـلـلا اـهرـبـع
ةنمؤوملا ةعامجلا ىلإا مشضنتل نآا

همدو حيشسملا دشسجب مهعم كرتششتو
مويلا يف .هللا مشسا دجمتو نيميركلا
كيلإا ...> :نهاكـلا يـّلـشصي نـيـعـبرأا
لك نم رّهطف ،لهـتـبـن كيـلإاو بلـطـن

اهتشصّلخ يتلا هذه كتدبـع ةـئـيـطـخ
يه ذإا ضسند لك نم اهّقنو كتئيششمب
يكل ةشسدقملا كتشسيـنـك ىـلإا ةـلـبـقـم
كرارشسأا لوانت ةنيادم ريغب قحتشست
دولوملا لفطلا اذه كرابو ،ةشسدقملا

هحنماو همّهفو هشسّدقو همنأاو اهنم
تنأا كنأ ،ًايكذ ًانهذو ًانيشصر ًقع
دوجولا ىلإا مدعلا نم هتجرخأا يذلا

شسحـلا روـنـلا هـتـيرأاو قحتشسي يكل يـّ
يذلا تقولا يف ًاشضيأا يلقعلا رونلا

كتـيـعر دادع ىـلإا مـشضنـيو ،هــتددح
اذه كراب ...> :ًاشضيأاو ،<...ةشسدقملا
يف هلّهأاو هيباّرعو هيدلاو عم لفطلا
ةدوــلا ةداــعإ قــفارــمــلا تقوــلا
دادع يـف هـشصحأاو ،حورـلاو ءاـمـلاـب
فارـخـلا ةـيـعر ،ةـشسدقـمـلا كتـيــعر
.<...كحيشسم مشسا نيعادلا

نأا هعأا ةشصلا هذه نم حشضاو
ةشسينكلا ىلإا اهدرفمب يتأات  ةأارملا
ىلإا همّدقتل اهلفط ةلماح يتأات لب
اهلفط ميرم تمّدق امك برلا لكيه
لـفـطـلا اذـه أاـيـهـتــي يــكــل ،عوــشسي
ددششت ام اذه .ةشسدقملا ةيدوـمـعـمـلـل

اهيأا> :ًاشضيأا ىرخأا تاولشصلا هيلع

باـجأاـف .يــنــثــِغَأا بر اــي
ذخؤوي نأا ًانشسح ضسيل ًئاق

.بكلل ىقلُيو نبلا زبخ
ّنإاـف بر اـي مـعـن تلاــقــف
نـم لـكأاـت ًاـشضيأا بــكــلا
نـم طـقـشسي يذـلا تاـتـفــلا

.<اهبابرأا دئاوم
،ةديعب تناك ااط

دّيشسلا ةمـحر بلـطـت تناـك
لـشص  اـمدنــع نــكــلو
نأا عطتشست و ءيشش ىلع

هـــلـــع اــهوــحــن لــي
،هـل تدجـشسو هـنـم تبقا

ديدج نـم بلـطــت تذــخأاو
اـهرـجز كلذ دنـعو .هـنوـع
ضسفـنـلا كلـت نـكـلو .برــلا
ٌةلوجر اهلك يتلا ةئيرا
تقفاو .ضسأايت  ،ةقيقاب
<بر اي معن> همك ىلع
هــماــمأا اــهــشسفــن تلـــّلذو
نـع فـقوـتـت  اـهـنــكــلو
.حيشسا إا لشسوتلا

ةأارا هذه نم مّلعتنل
انيلع بجي فيك ةـمـّلـعا
،تاوـلـشصلا  رــباــثــن نأا
،عـشضاوـت يأاـب ،شص يأاــب
 نأا مّلعتنل .عششخت يأاب
غ انك نإاو ىتح عجان
نإاو ىــتــح ،قــحــتـــشسم
ببـشسب ضسندلاـب اــنــمــهــُتا

موادن نأا لـب ،اـناــياــطــخ
اـنـبـلـق لـك نـم لــّشسوــتــلا

لاـنـن فوـشس .عــشضاوــتــبو
دقـل ...هـلـلا نـم اـنـتــبــلــط
غ اـــهــــشسفــــن تتــــعا

كارـــــتــششإــل ةــقــحــتشسم
نم لزانلا زبا لوانتلو
لشسوتـت تناـك لـب ءاـمـشسلا
تاتفلا ىطعُت يكل ةرارحب
 .اهبابرأا ةدئام نم طقاشسلا

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

كاــــيإاو بلـطـن كيـلإا ،اـنــهــلإا برــلا
ىـلـع كهـجو روـن مــشسرــت نأا لأاــشسن
مــــشسترـــيـــلو (نــف) اذـــه كدبــــع
هـبـلـق يــف ديــحوــلا كنــبا بيــلــشص
لـيـطاـبأا نـم وـجـنـي يـكـل هراـكـفأاو
ةئيدرلا ودعلا تارماؤوم نمو ملاعلا

نأا بر اي هحـنـماو ،كرـماوأا عـبـتـيـف
هيلع ًاـتـــباـث ضسودقـلا كمـشسا نوـكـي
قفاوملا تقولا يف هّمشض .هدحجي ف
هــلـّمـكو ةـشسدقـمــلا كتــشسيــنــك ىــلإا
كلشسي يكل ةبيهرلا كحيشسم رارشسأاب
ريغ متخلا ظفحيو كاياشصو بشسحب
يف نيراتخملا ةطبغب ىظحيف كفنم
لفطلا ةيمشست تاولشص نم) <كتوكلم
.(هتدول نماثلا مويلا يف

هيباّرعو هيدلاو ةقفرب لفطلا روبع
ىــلإا ةراــششإا وــه ةــشسيــنــكــلا باـــب
ىلإا لفطلا لخدُت يـتـلا ةـيدوـمـعـمـلا
يف ةديدجلا ةايـحـلا ىـلإا ،ةـشسيـنـكـلا

مهم روبعلا اذـه .تاوـمـشسلا توـكـلـم
ةـلـئاـعـلا ةروـشص ضسكــعــي هــنأ ًادج

دلاولا عم اهلفطو مأاف .ةيحيشسملا
ةدحاو ةلئاعك نوـلـخدي نـْيـَباّرـعـلاو
،ةرـيـبــــكـلا ةــــــلـئاـعـلا ىـلإا مـشضنـت
.مهلبقتشست ةريبكلا ةلئاعلاو ،ةشسينكلا
،ةيحيشسم ةلئاع يف دوــلوملا لفطلا
وه ،<ةريغشصلا ةشسيـنـكـلا> اـهـيـّمـشسن
ةشسينكلا ،ةرـيـبـكـلا ةـلـئاـعـلا ضصخـي
هلخدُُن نأا ًامازــــــل هنإاف اذل ،ةريبكلا
لـك دهـششتـل ةـعاـمـجـلا طــــــشسو ىـلإا
لخدُن .اهيلإا همامشضنا ىلع ةعامجلا
يكل ةشصلاب ةشسينـكـلا ىـلإا لـفـطـلا
ةـلـئاـعـلا هذــه نــم ًادرـــــف نوـــكــي
نآا ذنم يعي يكلو ةريبكلا ةشسدقملا
ىلإا ةوعدملا برلا ةلئاع نم ءزج هنأا
ىلع ىبريو ،هـب داـحـتاو ةـشسادقـلا

 .ضساشسأا اذه

ةرششنلا ىلع ع-طإلا نا-ك-ملا-ب
:تننإلا ةحفشص ىلع اًيعوبشسأا

bl.gro.sotrauq.www


