
ةلاسسرلا
ــــــــــــــــ

(51-8 :٣ ضسطيت)
ٌةقداشص ُضسُطيت يدلو اي

نأأ ُديرأأ اهاّيإأو ُةملكلأ يه
أونمآأ نيذلأ متهي ىتح ررقت
ِلامعألاب ِمايقـلأ  ِهـلـلاـب
ُلامعألأ يه هذهف .ِةنشسأ
اـمأأ *ةـعـفاــنــلأو ُةــنــشسأ
ةـيـناـيَذــَهــلأ ُتاــثــحاــبأ

ُتاــموـــشصأو ُباـــشسنألأو
ةيـشسوـماـنـلأ ُتاـكـحاـمأو
ٍةعفان ُغ اهنإاف .اهْبنتجاف
َدعب ِةعدبلأ ُلجرو *ٌةلطابو
ْضضِرعأأ ىرخأأو ًةرم ِرأذنإلأ

كلذك وه نَم نأأ ًامِلاع *هنع
ِةئيطأ  وهو َفشستعأ ِدق
*هشسفن ىلع هشسفنـب يـشضقـي
َضسامِترأأ َكيلإأ ُتلشسرأأ ىتمو
نأأ ْرِداـبـف َضسوـكـيــخــيــت وأأ
يّنأل َضسِلوبوكين إأ ينَيتأات
*كانه َيتششُأأ نأأ ُتمِزع دق
ِضسومانلأ ُملعم ُضسانيز امأأ

 ْدهـــتـــجاـــف ُضسوـــلـــبأأو
ئل بِهأاتـم اـمـهـعـيـيـششت
ُملعتيـلو *ٌءيـشش اـمـهزِوـعـُي
ِلامعألاب أوموقي نأأ انووذ

 ةنهكلا  ديهسشلا
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بيبح بألا ـــــــــــــــــــــــــــــ
نم6581 ماـع قــششمد  َدــِلُو

ةـششخ فـشسوـي اـمـه يـقــت نــيوــبأأ
 مـلـعـلأ ىـّقـلـت .ةـعــبــقــم رــمو
ىكــلأ ةــيـــشسكذوـــثرألأ ةـــشسردأ
ىطاعتو ،ةيشسآلأ

أ ةرارير 
بحأأ .هـــباـــبـــشش
وتف ةـشسيـنـكـلأ
ةيـعـمـج ةـشساـئر
ضسرأدــــــــــمــــلأ
ةيـشســـكذوــــثرألأ
دعــــب .قـــــششمدب
 ةزيجو ةماقإأ

ةدوعلأ ررق رشصم
قـــــــــــــششمد إأ

هماشسو ،اهل ًانهاك ةيعرلأ هتراتخاف
 ًاـشساـمـشش ضسوـيـتـم كرـيرـطـبـلأ
0091 رأذآأ  ةيرأ ةيئأردتاكلأ

دق ناكو0091 نأريزح  ًانهاكو
 .هتوخإأو بيبح هدَلَو قِزُرو جّوزت

ةمدخ ىلع لوقن يروأ بكنإأ
ةيعمـج ةـلـيوـط ةدم ضسئرو ةـيـعرـلأ
تعشس يتلأ يقششمدلأ انحوي ضسيدقلأ
ةيـعرـلأ ءاـنـبأل موـلـعـلأ رـيوـطـت إأ
ةيعر نم ًأدج ًابوب ناك .قششمدب
 هـفـيـلـح حاـجـنـلأ ناـكو ،قـششمد
اـمدنــع هرود زرــب .تاــفأ ضضف
ضسوـيـتـم كرـيرـطـبـلأ هــيــلإأ دنــشسأأ
رأز ح قششمدب ةيكريرطبلأ ةباينلأ

تايششربأأ ضضعـب0091 ماع هتـطـبـغ
ناــنــبــل  يــكاــطــنإلأ يــشسرــكـــلأ

رهظأأ دقف .ةيـكاـطـنإأو ةـنوردنـكـشسإلأو
ىدل ةـشسيـنـكـلأ نـع عاـفدلأ  ةردقـم
اهمأحأ تبجوأأ ةينامثعلأ تاطلشسلأ
ةلاكو ةليوط ةفل ىّلوتو .هشصخششل
يـكرـيرـطـبـلأ اـياــنديــشص ةديــشس رــيد
شضو هـتأدرأو تنـشسحــتــف هروـمأأ تطـبـُ
ًاعمل ًاظعأو لوقن بألأ ناك .ةيلاأ

ضسوــفــنــلأ دششي
ناكو ،هـلـلأ إأ
ًاعاـجـشش ًاـيـعأر

لح  ًاميكح
تاــــــــفـــأ
ب ةـبـششاــنــلأ
 .ةيعرلأ دأرفأأ

8091 ماـع
ىفـــــــعتــــــــشسأ
نأرـــــــــطـــــأ
ضسوردنشســـكـــلأأ

نـــم ناـــحــــط
 نآلأ ةعقأو يهو ايكيليك هتيششربأأ

شسرـم ندم مـشضتو اـيـكرــت بوــنــج
راـيـتـخأ عـقوـف ،ةـنـشضأأو ضسوــشسرــطو
ىلـع دأدح ضسوـيروـغـيرـغ كرـيرـطـبـلأ
هذـــه إأ هدفوأاــــف لوــــقــــن يروأ
ًيكوو ًايكريرطـب ًاـبدتـنـم ةـيـششرـبألأ

تناكو .شسرم  هرقم لعج ثيح
لمعلأو داهأ نم ةلشسلشس اهيف هتايح

 .بوؤودلأ
 اهل دوهششم فقأوم هل تناك

اياعرلأو ةشسينكـلأ قوـقـح نـع عاـفدلأ
ًاـشصوـشصخ ،ةـقـطـنأ  ةـيـحـيــشسأ

ٍهطتو ٍجهـت تـمـح تأأدب اـمدنـع
ماع ذنم تّرمتشسأ لوشضانألأ  يقرع
نـع ترـفـشسأأو ،2291 ىتـحو0191

7102 /92 ددعلا
زو61 دحألا

عبارلا وكسسا عما ءابآا دحأا

سسناجونيثأا ةنهكلا  ديهسشلا راكذت

سسماا نحللا

سسداسسلا رـَحـَسسلا ليإا



نم جوزت ثيح ديعشسروب إأ ةرشسألأ
ةلئاع نم يهو اموت ةعيدو ةديشسلأ
.ةيروشس

 2291ب اـم بيـبـح لــمــع
ًاـبـشسا ديــعــشسروــب 4291و
ريدشصتلأو طفنلل ةكرشش ىدل ًامجمو
توب  ةكرششلأ عرف إأ بدُتنأ مث
وت لافطأأ ةشسمخ قزُر .4291 ماع
نم لاقـتـشسأ1٣91 ماــع .مــهدحأأ

لقتنأو .تونهكلأ كلشس لخديل هلمع
ًانهاك ميشس ثيح قششمد إأ هتلئاعو
ةمحرلأثلثأ ديـــب2٣91 ماـــع
 ناحط ضسوردنـشسكـلأأ كرـيرـطـبـلأ
0491 ماـع .ةـيرأ ةـيـئأردتاـكـلأ
ضسكذوثرألأ ةياعرل ةرهاقلأ إأ لقُن
.٣491 ماعلأ ىتح يكاطنألأ

هتاظعب بيبـح يروأ رـهـتـششأ
دأرفأل ةيدقفتلأ تأرايزلأو ةـغـيـلـبـلأ
رــيد ىــلــع ددي ناــكو ةــيــعرـــلأ
.لولعم  ـقـت ةديـهـششلأ ةـشسيدقـلأ

ضشيعي ناكو هءاقدشصأأ ءأرقفلأ ناك
 شصو دهز ةايح هتيبموشصو ة.

اهيـطـعـي ةـيـناـث ةـّبـج هـل تمدـُق نإأ
هـئاـطـعـب َفِرــُع .جاــت نــهاــكــل
لاأ نيدتشسي ناك هنإأ ىتح يخشسلأ
ةقـف ةـيـشسكذوـثرأأ ةـنـبأ زـيـهـجـتـل
قحلتل مهدحأأ ريرغتو اهرقف اهعفد
هثبو ملعلأ بحأأ .اهتيحيشسمكتوهب

نم رهظي امك هتيعرءانبأأفوفشص
ةشسردم  هلذب يذلأ بكلأ دهأ
ةيشسكذوثرألأ يقششمدلأ انحويضسيدقلأ

 .ًانا ضسيردتلاب عت ثيح
نايحألأ ضضعب  ىلجتي ناك

عفتريو ةيهلإلأ ةحيبذلأ ةمدخ ءانثأأ
هورـشصاـعـم هـفــشصوــف ،ضضرألأ نــع
نيذلأ نويقـششمدلأ ناـكو .ضسيدقـلاـب
هنإأ نولوقـي ديـهـششلأ هدلأو أورـشصاـع
هيبأأ لثم ًأديهشش تو يكل يّلشصي
ديدأ ضسيدقلأ أذه مـتـخ لـعـفـلاـبو

 .داهششتشسلاب هتايح
  61خ8491 زوةولخ ل

هب تّرم ،خيششلأ لبأ ىلع ةيحور

ِتاــجاـــحـــلـــل ِةاـــشصلأ
أونوكي ل ىتح ةيرورشضلأ

َكيلع ُملشسي *نيرمثم َغ
ملشس *يعـم نـيذـلأ ُعـيـمـج
 اننوـبـحـُي نـيذـلأ ىـلـع
مـكـعـم ُةـمــعــنــلأ .ناإلأ
.مآأ .عمجأأ

ليإلا ــــــــــــــــ
(91-41 :5 ىتم)
متنأأ هذيمتل برلأ لاق

نأأ نــك ل .اــعــلأ ُروــن
ىلع ٌةعقأو ٌةنـيدم ىـفـخـَت

ٌجأرــِشس ُدــَقوــُي لو *ٍلــبــج
نكل لايكأ ت ُعشضويو
َءيــشضــُيــل ةراــنأ ىــلــع

نـيذـلأ ِعـيـم  تيبـلأ*
مأدق مكُرون ئشضُيلف أذكه
مـكــلاــمــعأأ أْوَل ِضساــنــلأ
مكابأأ أودّجـمـُيو ةاـشصلأ
ل .تأوـــمــــشسلأ  يذــــلأ
لـُحأل ُتيـتأأ يــّنأأ أوــنــظــت
 يّنإأ ،َءايبنألأو َضسومانلأ
قأ *مُأل نكل لُحأل ِتآأ
َلوزت نأأ إأ هنإأ مكل لوقأأ
ُلوزـي ل ُضضرألأو ُءاـمــشسلأ

ٌةدحأو ٌةطقُن وأأ ٌدحأو ٌفرح
متـي ىـتـح ضسوـماـنـلأ نـم
ًةدحأو لحي نَم لكف *لكلأ

راغشصلأ اياشصولأ هذه نم
هنإاف ،أذكه َضسانـلأ ُمـلـعـُيو
ِتوكلـم  ًأغـشص ىـعدـُي
ُلَمعي يذلأ امأأو .تأومشسلأ

نــم فوــلألأ تاــئـــم داـــهـــششتـــشسأ
.ضسئانكلأ فـلـت نـم يـحـيـشسأ
مغر ،مركلاب ةفلأ كلت  فشصتأ

ةدأرإلأو ،شصلأو ،ديدششلأ هرـــــقــــــف
 تاـبـثـلأو ،ةــمــكأو ،ةــيديدأ
 .مولظأ ىلع فطعلأو ،فقأوأ

 أ هتياعرو هفطل َضسنينولشضان
اـششاـب لاـمـج مـهـيـلـع مـكـح نـيذــلأ
ةف  اـيـكـيـلــيــك إأ يــفــنــلاــب
تاـطـلـشسلأ ردشص قاـشض .كلرــبرــفــشس
فـقأوأ هذـهـب ةــيــكلأ ةــيــنــمألأ
هذـه تحأرـف ةـعاـجـششلأ ةـيــنــطوــلأ
عاقيإل ضصَرُفلأ نّيـحـتـت تاـطـلـشسلأ
ماع  كلذ اهل  .لوقن يرواب
ماـهـتأو ةـياـششو رـثأأ ىــلــع7191
 .ةيلعلأ ةلودلأ ىلع رمآاتلاب

شسرم مكاح ،نيدلأ ءاهب ناك
ةــيــكلأ ةــعزــنــلأ وذ يرــكــشسعــلأ
هعافدل لوقن بألأ هركي ،ةبّشصعتأ

ضضبقلأ ىقلأاف .ةشسينكلأ قوقح نع
،مـهـب هـبـتـششأ نـم هأوــشسو هــيــلــع
ٍدلج نم يششحو بيذعتل مهعشضخأأو
شسكتو رفاظأل ٍعلق إأ طايشسلاب
نم كألأ بيذعتلأ ناك .عشضأل
لـــّثـــ دقو ،لوـــقـــن بألأ بيـــشصن
ذإأ ،هعشضأل ةمظتنم شسكت ةيلمعب
يـقـلـُي ةــثأ مــخــشض هدّــج ناــك
.ليحنلأ هردشص ىلع ليقثلأ همشسجب
نـم لوـشصفـب مــتــمــتــي بألأ ناــكو
هذهل ضضرعتي وهو ضسدقأ باتكلأ
ملشسأأ ىتح ةحأ ملآلأو تابأذعلأ
.هتمجمج دـأ مّطح نأأ دعب حورلأ

قششمد  دلو دقف بيبح هنبأ امأأ
ةلئاع  ركبلأ ناكو4981 ماع
همولع ىّقلت .دلوأأ ةينامث نم ةفلؤوم

 هتشسأرد عبات مث ةروطنيع ةشسردم
 ةيكملأ ةعماأ  ةيعماأ
ًأزئاح4191 ماـع جّرـخــتو توب
.بأدآلأ  ضسويرولاكب ةداهشش ىلع
تلقتنأ وألأ ةياعلأ برأ ليبق
هدلأو مدخ ثيح شسرم إأ هتلئاع
تحزن هدلأو داهششتشسأ دعبو .نهاكك



ًاميظع ىعدُي أذـهـف ُمـلـعـُيو
 تأومشسلأ توكلم.

لمأات ـــــــــــ
نأأ ضسلوب لوشسرلأ انيشصوي

تاــثــحاــبأ> بــّنــجــتــن
َباــشسنألأو ةــيــناــيذـــهـــلأ

تاكحامأو ِتاموـشصأو
فدهب كلذ لك .<ةيشسومانلأ
مـــــشسلأ إأ لوـــــشصوـــــلأ
.يلخأدلأ

انتأوذ مدقن نأأ بجي
اـنـشسفـنأأ هـعدوـن نأأ .برـلــل
رشضاح هنأل كل ام ّلكو
نأأ انديري وهو .مأودلأ ىلع
لأأو مشسو ءوده  نوكن
ىـلـع موـمــه اــنــل نوــكــت
ىلع نأأ ينعي أذه .قطإلأ
.تمـشصلأ ظـفـحـي نأأ بلـقـلأ
نوشسيدقلأ ءاـبآلأ اـنـيـشصوـي
إأ لزني نأأ نهذلأ ىلع نأأ

ناكم وه أذه .بلقلأ لخأد
راكفأأ ةيأأ نود نم ،نهذلأ
يـشصوـي اـمـك .تـيـخـت وأأ
لغششن نأاب نوشسيدقلأ ءابآلأ
.عوـــشسي ةـــشصب نـــهذـــلأ

مأودلأ ىلع انناهذأأ ْددرُتلف
رـشضاـح هـنأل عوـشسي ةـشص
 ْنـكــنــلو ،مأودلأ ىــلــع
.هعم ةلشصأوتم ةكرشش

ناك ح برلأ نأأ فرعن
 أعم ًاـفـيـطـل ناـك دشس

نـيذـلأ ىـتــح ضساــنــلأ لــك
يلكلأ هلـلأ وـه ،هودهـطـشضأ
فــيــك اـــنأرأأ دقو .ةردقـــلأ
همواـقـن لو ّرـششلأ بنـجـتـن
عجأر) هشسفنب كلذ لاق دقو

ديدحت مدع .ًأرـمـثـم ناـشسنإلأ نوـكـي
لاـمـعألأ نـم دّدحــم ٍعوــنــل ضسلوــب
قيبطت ةّيفيك نع ثحبلأ ىلإأ انعفدي
ةّيمويلأ انتايح يـف تأراـبـعـلأ هذـه
يـف قـّبـطـت ل اـهـّنأاـب لـّلـعـتــلأ نود
.رشضاحلأ اننامز

،هلمع ىلإأ ٍموي ّلك ناشسنإلأ جرخي
اـهـطورـششب  هـتـفـيـظو يّدؤوــيــل لــك
ةفيظولأ ودبت .ةفلتخملأ اهتـعـيـبـطو
ٍعباط ّيأأ نع دعبلأ ّلك ًةديعب مويلأ
يتلأ ةّيلومششلأ ةـّيـمـهأأ اـنـه .ّيـحور
نع هـمـك يـف لوـشسرـلأ اـهدمـتـعـي
اـندحأأ دأرأأ نإأ .ةـنــشسحــلأ لاــمــعألأ
ٍدعب ّلك دّشسجي نأأ ٌرداق وهف مأزتلإلأ
ةـمـلـكـلأ .تاــّيوــيــندلأ يــف ّيــحور
يـتـلأ يــه ةراــششبــلأ يأأ ةــقداــشصلأ
اهاّيإأ انمّلعُتو عوشسي برلأ انل اهكرت
ضشيع ةقيرط .ةـّيـحورـلأ اـنـمـيـلاـعـت
عوشسي برلأ ةـماـيـق لـبـق اـم رـششبـلأ
ناك ةمايقلأ لبق .اهدعب امك تشسيل
بلشص دعب اّمأأ ضساّنلأ مكحي ضسومانلأ
تلدبـــت دقـــف هـــتـــماـــيـــقو برــــلأ
نم تمشسو ةّيعامتجإلأ تاّيقخألأ
حيشسملأ راشص ذم .ةّيحورلأ ةيحانلأ

يـه ةـّبـحـمـلأ تحـبـشصأأ ،اـنـل ًلاـثـم
يذـلأ طـبأرـلأو يـشسيـئرـلأ كّرـحــمــلأ
ىلع نينمؤومـلأ عـمـجـي نأأ ضضرـتـفـُي
ىـلــع .دحأو ٍناــمــيإأو دحأو ٍقاــفــّتأ
ةفأأرلاب ىّلحتي نأأ يحيشسملأ ناشسنإلأ

ٍلمع ّلك يف رخآلأ ةّبحمو عشضأوتلأو
انـمـّلـعـي رـخآأ ٍعـشضوـم يـف .هـمـّمـتـُي
لـِمـع اـمـهــم هــّنأأ ضسلوــب لوــشسرــلأ
حشصلأو ريخلأ لامعأأ نم ناشسنإلأ

ةميق ل اهّلك ،يراششبلأ لمعلأ ىّتحو
يف .ًةّبحم ةءولمم نكت مل نإأ اهل
هتلاشسر نم رششع ثلاثلأ حاحشصإلأ
ّلك ّنأأ انربخي ضسوثنروك لهأأ ىلإأ

نكي مل نإأ ٍءيششب ضسيل يراششبلأ هلمع
نيكاشسملأ ماعطإأ ىّتح .ةّبحملأ يف
نـم ٍعـفأدب نـكـي مـل نإأ تأذـلأ لذـبو
ةّيهام اّمأأ .ًائيـشش عـفـنـي ل ةـّبـحـمـلأ
اهّنأأ انمّلـعـيـف ةـبوـلـطـمـلأ ةـّبـحـمـلأ
ل يتلأ ،قفرتو ىّنأاتت يتلأ ةّبحملأ

ةرششع نم ةفّلؤوم برهأ نم ةلفاق
هــتــيوــه نــع هوــلأاــشس .ضصاــخــششأأ

هوّنظ .تاحاشضيإلأ لـكـب مـهـباـجأاـف
إأ مـهرـظـن تفـل هـنأأ لإأ اـًشسوـشساـج
هلاشصيإأ مهنم بلطو يتونهكلأ هبوث
نـم تـّبـثـتـلـل كرد رـف برــقأأ إأ

ٍدأو إأ هوداـتـقأ مـهـنـكـل .هــتــيوــه
هـباـيـث هـنـع أوـعزـن ثيـح ،قـيـحــشس
هوّرـجو هوـبرـشضو ًاـيراـع هوـقاــشسو
ناكم َقبـي  ىتح هبيذعت أوعباتو

 همشسج  إأ هودعشصأأ مث .مّششهُي
يدأولأ إأ هب أوقلأأو ةيلاع ةرخشص
.حورلأ ملشسأأو يرقفلأ هدومع رشسكناف

نامثج ىلع ةطرشش ةيرود تع
قششمد إأ لقُنف اًيراعبيبحيروأ

ثيح ةيرأ ةيئأردتاكلأيجشسو
ضسوردنشسكلأأ كريرطبلأ ةطبغ ىّلشص
اهيف هفشصو ةّيوبأأ ةملكب هاثرو هيلع
بيبح يروخلل قق أذكه.ضسيدقلاب
برد ىلع شسلأ وهو هانمتي ناك ام
ةب لجأأ نم ةداهششلأ ىتح هدلأو
.ةديأ هتشسينكو حيشسأ

ةاسصلا لامعألا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،ضسطيت هذيملت ىلإأ هتلاشسر يف

نأأ هذـيـمـلـت لوـشسرـلأ ضسلوـب حـشصنـي
هذه يه ام .ةنشسحلأ لامعألاب متهي
اهب حشصني يـتـلأ ةـنـشسحـلأ لاـمـعألأ
نيب ضسلوب زّيمي ل ؟هذيملت لوشسرلأ
ةّيحورلأ لامعألأو ةّيمويلأ لامعألأ

أذه زييمتلأ مدع .همك ضضرعم يف
.ةقداشصلأةملكلابرششابمٍلكششبطبترم
دّدحي هّنكل لمعلأ عون ضسلوب دّدحي ل
مكلأ وه امو ّقحلأ وه ام هذيملتل
ضسلوـب دشصقـي عــبــطــلاــب .قداــشصلأ
يأأ اـهـل ًلوـشسر ناـك يـتـلأ ةزأرـكــلأ

.تأومألأ نيب نم عوشسي برلأ ةمايق
علطم يف ةملكلأ هذه ضسلوب عشضي

رـهـظـي يـكـل لاـمـعألأ نـع هــثــيدح
هعون ناك امهم ،ٍلمع ّيأأ ّنأأ هذيملتل
ىلع ًاّينبم ناك نإأ ٌعفانل ،هتعيبط وأأ
هلخ نمو ،حشضأوو ٍحيرشص ٍناميإأ



ل ،خـفـتـنـت لو رـخاـفـتـت لو دشسحـت
.ءوشسلأ ّنظت لو اـهـشسفـنـل اـم بلـطـت
ل اهّنأأ لوشسرلأ انمّلعي هذهك ٌةّبحم
.ًأدبأأ طقـشست

ةّيعامتجإلأ طوغـشضلأ ّلـظ يـف
ةملكلأ نع ثحبن نأأ انيلع ةّيلمعلأو
عوشسي نع ناشسنإلأ ثحبي .ةقداشصلأ
نوـكـي اـمدنـع .رـخآلأ يـف حـيـشسمــلأ
هيف ىرنو ًاخأأ انـل ةـبـشسنـلاـب رـخآلأ
نأل عوشسي برلأ تعفد يتلأ ةّبحملأ
لـجأأ نـمو اـنـلـجأأ نـم هـشسفـن لذـبـي
هذـه رـيـشصت ،بيـلـشصلأ ىـلــع رــخآلأ
عـم اـنـتـقـع ضسوـماــن ةــّبــحــمــلأ
ىطاعتن نيذلأ ضصاخششألأو عمتجملأ

ريشصت اهدنع .انلامعأأ لخ مهعم
رخآلأ ىلإأ لوشصولل انتليشسو لامعألأ

.رخآلأ ىلع قّوفـتـلأو ةـشسفاـنـمـلـل ل
لو يلمعلأ عباطلأ يغلت ل انتقع
ةقع نوكت لب اـنـحاـجـن نـم ّدحـت
يرورشض ضسفانتلأ .ةّيشسفانت ةّيناشسنإأ

وه ،ةّيلمعلأ ةايحلأ ةعيبط نم وهو
لخد ّلإأو رّوطـتلأو حاـجـنـلأ كّرـحـم
مدعو دوكرلأ نم لاح يف عمتجملأ
حبكل ضسيـل يـحورـلأ دعـبـلأ .مّدقـتـلأ
تاقعلأ بذهم هـّنـكـل تاـحاـجـنـلأ

كلف يف عيمجـلأ نوـكـيـل اـهـبدؤوـمو
.رخآلاب ةيانعلأو ةّبحملأ

مشسلبت ريخلأ لامعأأ ّنأأ ّكشش ل
ىـــنأزـــحـــلأو ىـــشضرـــمـــلأ حأرـــج
نم يه لامعألأ هذه .نيجاتحملأو

يذلأ نمؤوملأ يحيشسملأ ةايح بلشص
نع ٍلزعـمـب رـيـخـلأ لاـمـعأاـب موـقـي
ةّيمويلأ لامعألأ .ةـّيـموـيـلأ هـلاـمـعأأ
يغـلـُت ل لـيـجـنإلأ مـيـلاـعـت بشسحـب
.ّربلأو رـيـخـلأ لاـمـعأأ ىـلإأ ةـجاـحـلأ

فوشس تاعمتـجـمـلأ ترّوـطـت اـمـهـم
ىماتيلأو لمأرألأو نيمولظملأ ىرن
لامعألأ .ةيانعلل ةجاـحـب مـه نـّمـم
لامعأأو اياـشصوـلأ بشسحـب ةـيـموـيـلأ
نمكي لب امهشضعب نايغلي ل ّربلأ

مدع نإاــــف .(9٣ :5 ىـتـم
يــنــعــي رــششلأ ةــمواــقـــم
مـشسلأ ىــلــع ةــظــفاأ
ّرششلأ ةمواقم امأأ .يلخأدلأ

ةبغر يو اهنإأ .ّرشش يهف
يذلأ رمألأ ،رششلاب ّرششلأ ّدر
ةـطـقاــشسلأ ُحأورألأ هدششنــت
ح اــمأأو .هـــب حرـــفـــتو
ةمواقم د لو انمجاهت
انتنيكـشس نإاـف اـنـلـَبـِق نـم
اـهـحـشس نــم اــهدرــجــُت
نأأ لواحنلف أذـل .مزـهـنـتـف
:أذكـه مأودلأ ىـلـع يـّلـشصن
ظفح ىلع يّنِعأأ ،بر اي>
ينمّلـع .يـلـخأدلأ يـمـشس
ًايمشس ،ًائداه نوكأأ فيك
لــثــم ًاــما ،ًاــفــيــطـــلو
.<كتكئم

مايقلأ نم نكمتن يكلو
عـم نوـكـن نأأ بجـي كلذــب
لـكـششب اـنراـكـفأأ  برــلأ

نوظـحـت لـه .لـشصأوـتـم
انراكفأأ لـك هـجوـن اـنـنأاـب
نيذلأ وحن انهاـبـتـنأ لـكو
نأأ بجي ام أذـه ؟مـهـبـحـن
هللأ عـم طـبـشضلاـب هـلـعـفـن
قأ هل انابأأ هنوكل هنأل
هيلإأ ديعن نأاب انـتـبـلاـط
أذــهو .اـــناـــطـــعأأ دق اـــم
كراششن يكل ،انتعفن 

مــشسلأو يــهــلإلأ حرــفــلأ
.ةـيـهـلإلأ ةاـيأو يـهـلإلأ

هللأ إأ هجوتن نأأ ملعتنلف
نود ةـشصلأ  هـبـلـطـنو
.عاطقنأ

يبرسصلا سسواّدت خيسشلا

ىعشسي نأأ ناشسنإلأ ىـلـع .اـمـهـشضعـب
هحاجن ّنكلو حاـجـنـلأ وـحـن ًأدهاـج
ضسوــماـــن بشسح نوـــكـــي نأأ بجـــي
حجنأأو لمعلأ يف مّدقتأأ نأأ .ةّبحملأ

ل نأأ بجي ٌرمأأ ةّيلمعلأ يتريشسم يف
ضسيـل .رـخآلأ باــشسح ىــلــع نوــكــي
وه اـمـيـف ؤورـمأ حـجـنـي نأأ ٌلوـبــقـم
ةشسفانملأ ةعيرذب ىرخأأ ًاشسفن ٌ رّمدي
ضسيل انبّدؤوم .حاجـنـلأ ىـلإأ يـعـشسلأو
ٌدحأو بّدؤوم انل .افرح لو ًاشسومان
حيشسمـلأ عوـشسي وـه اـيـندلأ هذـه يـف
نع لاثم ىشصقأأ اناطعأأ يذلأ انّبر
ىـلـع هـشسفـن لذـب اـمدنـع ةـّبـحــمــلأ
حيشسملأ ناك نإأ .انلجأأ نم بيلشصلأ

ناشسنإأ لجأأ نم بيلشصـلأ ىلع تام
يذوأأ نأأ يبأرتلأ انأأ يننكمي فيكف
رّثؤوم ّلك ؟حاجنلأ ةعيرذب ضسفنلأهذه
ّلكو ،ينايذه لاّطب ٍمك ّلكو يبلشس
ةمـلـكـلأ ماـمأأ طـقـشست تاـكـحاـمـمـلأ
يتلأ ،عوشسي برـلأ ةـمـلـك ،ةـقداـشصلأ
مكتحن نأأو اهعبتن نأأ ضسلوب ّرشصي
.هلل ًايشضرم نوكيل ٍلمع ّلك يف اهل

ابيلسص سسلوب نارطملا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةيوامسسلا رادخألا يف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7102 زومت نم لوألأ موي لقتنأ
ثـلـثــمــلأ ةــيواــمــشسلأ رأدخألأ ىــلإأ
اـيـلأرـتـشسوأأ تيـلوـبورـتـم ةـمــحرــلأ

نأرطملأ نيبيـلـيـفـلأو هدنـيزوـيـنو
مـشسأرـم ترـج دقو ،اـبـيـلـشص ضسلوــب
ةـيـئرأدتاــك يــف نــفدلأو زاــنــجــلأ
ةـنـيدم يـف ضسوـيـجرواــج ضسيدقــلأ
.زومت نم رششاعلأ يف ينديشس

ةرـسشنـلا ىـلـع عــطإلاناكملاب
:تننإلا ةحفسص ىلع اًيعوبسسأا

bl.gro.sotrauq.www


