
ةلاشسرلا ـــــــــــــــــ
(7-1 :4 سسصسفأا)

انأا مكيلإا ُبُلطأا ُةوخإا اي
اوكُلصست نأا ّبرلا َ صسأا

يـتـلا ِةوـعدلـل قـِحــَي اــمــك
صضاوت لـُكـِب *اـهـب مـُتـيـعُد ٍعُ
ٍةاـــــــــنأا ِلوـــُطِبو ٍةــــعادَوو

لـِمـَتَ صضعـب ًاـصضعـَب مـكـُ
 َنـيدهـَتو *ةــباــب

ِطاـبِرـِب ِحورـلا ِةَدحِو ِظـفـِح
ٌدحاو ٌدصسَج مكنإاَف *مصسلا

إا مُتيعُد امك دحاو ٌحورو
بر *دِحاولا ُمُكِتوعد ِءاجَر
ٌدـــــــــِحاو ٌناــــإاو ٌدـــِحاو
ٌبآا ٌهلإاو *ٌةدِحاو ٌةيدومعمو
َقوـف َوـه ٌدحاو ِعـيــمــجــلــل
و ِعــيــماــبو ِعــيــما

انِم ٍدحاو لكلو *مكـِعـيـمـج
ِرادقم ىلع ُةَمعـّنـلا ِتيـِطـعُأا

.حيصسا ِةَبِهوم

ليإلا
ــــــــــــــــ

(72-81 :81 اقول)
 إا اند نامزلا كلذ

سسويفروب انشسيّدق ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سسيرادكب سسوليغنافإا دلو

ايفـيإا ةرـيزـج 6091 طابـصش7
 ةعرو ةقف ةلئاعل ،ةّينانويلا
لّترم هدلاو ناك .ةيعارز ةّيورق ةئيب
سسويراتكـن سسيّدقـلا ناـكو ،ةـيرـقـلا
 هـتـقـفار هـيـعدتــصسي (0291+)
هــتاراــيز لــخ ةــّيــصسنــكــلا مدا
ةـــــــّيئاــــعرـــــلا
ّنكل ،ةـقـطـنـمـلـل
هّرـطـصضا رـقــفــلا

إا ةرجهلا ىلع
ديدا اـــعــــلا
ّقـصش  لـمـعـلــل
.اـماـناــب ةاــنــق
سسوليغنافإا رداغ
دـــــعب ةصسردـــا

نــــــــم ـــماـع
ةـــــــــــــصساردــــلا
 يصشاوملل ٍعارك لمعو ةّيئادتبا

 .ةنماثلا ّنصس ذنم ةلئاعلا ةعرزم
يصسيلكالا ةصص هدلاو همّلع

ئداـبـمو هـلإا ةدلاوـل (لاــهــتــبإا)
رغصص ذنم ناكف ،ّيحيصسا ناإا
ٍةفل َلِمَع .اًرــِفــَخ اًنيصصر اداج هّنصس

 ّمـث ،ٍمـجـنــم  تناـكو ،ىـهـقـم
ةصس أارـق .هءازـعو هأاـجـلـم ةــصصلا
هـّبـحأاـف ّيـخوـكـلا اـنـحوـي سسيّدقــلا

،ًةنيفصس ّلقتصسإا .هب ءادتقا ىهتصشاو
،ةرـصشع ةـعـبارـلا ّنــصس  ُدعــب وــهو
.سسوثآا سسّدقا لبا وحن قلطناو
ىلع يقتلي نأا ةّيهلإا ةيانعلا تءاصش
خيصشلا ّيحورلا هيبأاب ةنيفصسلا م

ةظحللا كلت  هاّنبت يذلا نودنب
 ايفيلاكوصسفاك ةّيرب إا هبحطصصاو
بهارـلا عــمو هــعــم مــيــقــيــل سسوــثآا
سسيّدقــلا ةــيــق  سسوــيــكــيــناوــُي

 .سسويجرواج
ةاـيا غـصصلا ئدتـبا لـخد

اب ناك .ىك ةصسامحب ةّينابهرلا
يحورلا هيوبأ  ااًينافتم ،كصسن

 اـثـم تاـب .اـمـهـتــعاــطً بهارـلـل
طـــــــــيـــصشــنــلا
 دــــهاـــا
ةصصلاو لمعـلا

موــــــــــصصــــلاو
.دهزلاو رهصسلاو

ءاـــقــن هــلعـــج
سساواو ركفـلا
ّلـك  اـًظــِقــي
اًيـغـصصم ،ءيـصش
ةـمـلــك ّلــك إا
مدا  ىلتُت

رهظ نع اهظفحي يـكـل ةـّيـجروـتـيـلـلا
لـيإا ةءارـق ىـلـع اـًفــكاــعو ،ٍبلــق
ةّيهلإا هـيـناـعـمو هـتاـمـلـك بّرـصشتـيـل
مصساب اـًبـهار مـيـصس .ةـمـعـنـلا ةـلـماا
.نيدّحوتملل ًةنيز تابف سساتيكين

دعب وهو سسدقلا حورلا ةمعن هتراز
ماــّيأا دحأا َرــجــف دصصق ح ٌعـــفاـــي
 سسوّدقـــلا ثوـــلاـــثـــلا ةـــصسيـــنـــك
إا اًركاب لصصو دقل .ايـفـيـلاـكوـصسفاـك
سسلجف ،ًةلفقم دعب تناك يتلا ةصسينكلا

 ا قاوّرلا ةيوازنَم اًرظتنم ّيجرا
نعاط خيصش ٍبهارب اذإاو ،بابلا حتفي

 د همصسا ّنصسلاقاورلا لخد سسا
ةنوقيأا مامأا عّرصضتلاو عوكرلاب عرصشو

7102 /84ددعلا

اثلا نيرششت62 دحألا

نيرابلا انيوبأا راكذت

بيتتشسا نُكينو يبئاجعلا سسويبيلأا
نماثلا نحللا

ثلاثلا رـَحـَشسلا ليإا



نونمؤوا عراصستـف ،اـًفرـعـم اـيـحور
مــهاــياــطــخــب فاعإــل هوــحـــن
يتلا ماـثآا ءاـبـعأا نـم سصـّلـخـتـلاو
اًنيـمأا اًرـّبدم يـقـب .مـهـلـهاـك لـقـثـُت
ماعلا ىّتح ايفيإا  ةبئاتلا سسوفنلل

نـــمؤوا دوــــصشح تناــــك .0491
فرــصصي ناــكــف هــبوـــصص قـــّفدتـــت
إا ءاـغـصصإا  ماـيأاو تاـعاـصسلا
هداصشرإاب مهتبوت بدتو فعا
لـَيـِح نـم مـهاـّيإا اًذـقـنـم ،نـتـصسا
8391 ماع لان .هخاخفو ناطيصشلا
هـتـمد اًرـيدقـت تيردنـمـصشرأا ةـبـتر
.ةنيمأا

برا ةيادب عم ،سسيّدقلا لقتنإا
سسيّدقلا ةصسينك إا ،ةيناثلا ةّياعلا

ىفصشتصسملل ةــعــباــتلا سسوــميصسارــج
 ايـنوـموأا ةـحاـصس برـق ّيزـكرا
ىصضراو ىحرا مدخ ثيح انيثأا

حيصساب ّيقيقح بأاـك ـّيـنـصضاو
لاثم ناك .ةنصس ثثو ثث َةّدم
تاولصصلا ةماقإا  افتا نهاكلا
،جاتا ةـياـعرو ةـّيـجروـتـيـلـلا
هّنأا امك ،داصسجأاو سسوفنلا اًيفاصش
ءاقنب ءامظُعلا ءارحصصلا كاّصسن لثام
مغرلا ىلع ةّرمتصسا هتصصو هتصس
ماع .ةنيدا بخصص َطصسو هتماقإا نم
ةليلقلا هتارخّدم نم رجأاتصسإا3791
سسووـقـيـن سسيّدقـلــل اًغــصص اًرــيد
ةقطنم  يّلِدنِب ريد برق عقاولا

عباتيل انيثأ ةـمـخاـتا  اـيـصسيـلاـك
 بغرـي ناـكو .يداـصشرإا هـلـمــع
ــ يصسيليم ةقطنم  بك ريد ءاصشنإا
  .9791 ماع اهيلإا لقتنإا يتلا وبوروأا

 خ ىلع هتّحصص نكت ماري ام.
ذـم مآاو سضارــمأا ةّدع نــم ىــناــع
عــصضخ .هــباــبــصش  سسوــثآا رداـــغ
،هدبك  ةقيقد ةـّيـحارـج ةـّيـلـمـعـل
نم ىناع .ىرصسيلا هنيع  ىرخُأاو
ةّيـبـلـق ةـبوـن نـمو ،هـلـجر  رـصسك
تلاوت ةفلت ماقصسأا نمو ،هب تّــأا

نأا إا ،ّنـصسلا  هـمّدقـت عـم هـيـلــع
نأا دعب نهولا هدعقأاو هدصسج فعصض

ُهـل ًاــبر ٌناــصسنإا َعوــصسي
ُحلاصصلا ُمّلعا اهيأا ًئاقو
َةاـيا َثِرأ ُلـَمــعأا اذاــم
ُعوـصسي ُهـل َلاـقـف *َةــيدبأا

وعدت اذا اصصامو ًا
*هللا وهو ٌدحاو إا ٌحلاصص

 اـياـصصوـلا ُفِرــعــت كــنِإا
 ،ْقِرصست  *ْلُتقت  ،ِنزت
كابأا ْمِركَأا ،روزـلاـب ْدـَهـصشت
ْدـَق اذـه لـك لاـقـف *كـمأاو

املف *يئابصص ُذنم ُهُتْظِفح
ُهـل لاـق كلذ ُعوـصسي َعـِمــصس
لك ْعِب .ُدعب كُزوعَت ٌةدحاو
ىــلـــع ُهـــْعزَوَو كل ٍءيـــصش
ٌزنك كل َنوـكـيـف كاـصسا

 ينْعبتا َلاعتو ِءامصسلا*
ُهنأ َنِزح كلذ عمصس املف
ُهآار املف *ادج اينغ ناك
اــم لاــق نِزــح دق ُعوــصسي
نأا ِلاومأا يوذ ىلع َرَصسْعأا
ُهنإا *هللا َتوـكـلـم اوـلـخدي
ا َلُخدي ْنأا ُلهصسَأُلم 
َلخدَي نأا نم ِةَربِإا بقَث
لاقف *هلـلا َتوـكـلـم يـنـغ
ُعيطتصسي نـمـَف نوـعـِماـصسلا
 ام َلاقف *َسصُلخَي نأا ًاذإا
ِسساـــنــلا دــنــع ُعاــطـتـصسُي
.هللا دنع ٌعاطتصسُم

باب يلتعت يـتـلا سسوّدقـلا ثوـلاـثـلا
ظحي نأا نود نم ،قلغا ةصسينكلا
 هفلخ سسلاج ّباصشلا بهارلا ّنأا
ةّيهلإا ةمعنلا تصضاف كانه .ةيوازلا

ىـلـع تبـكـصسناو سساد خـيـصشلا نـم
ادعتصسم ناك يذلا سساتيكين بهارلا
 .اًرون هنايك تأمف ،اهيّقلتل

زم) <يلعلا  يغت اذه> ناك
77: 01)  اًصسفن ،سساتيكين سصخصش
سسيدقتلا ةمعن ليعافم تأادب .اًدصسجو
.هيف رـهـظـت سسدقـلا حورـلا بهاوـمو
يـّب ناـبـهرـلـل اـًجذو ىـحــصضأا
يـّلـصصي ناـك .عـصضاوـتا حـيـصسا

ةغل مهفي أادب .هـتاـبـلـط باـجـتـصسـُتـف
اـم نـياـعـيو ،ناوـياو فاــصصعــلا
 وأا ةديـعـب قـطاـنــم  لــصصحــي
وأا ،هاـــيـــم نــــم سضرأا قاــــمــــعأا
.ةنوفدم ةّيرثأا عقاوم وأا ...تاعاعصشإا

ةـيـفا سساـنـلا راـكـفأا زــّي ناــك
هيف نكاصسلا سسدقلا حورلاب ،كرديو
،ايافاو رارـصسأا ّلـك مـلـعـي يذـلاو
هّنكل .لبقتصساو َرصضااو يصضاا
ةعاـطـلا  ّيـموـيـلا هداـهـج عـباـت
حرـفـب اـًعـصضاـخ ةـّفــعــلاو رــقــفــلاو
 .يحورلا هيوبأا ةئيصش عاصضّتاو

نم ةرصشع ةعصساتلا غلب ح
هـتـّب نـم مـغرـلا ىـلـعو ،رــمــعــلا
،سسوثآا رافـق  ةـيـكـصسنـلا ةاـيـحـلـل
،هتايحب يدوت تداك ىّمح هب تّـأا
ةرداـغـم ىـلـع هّرـطـصضا يذـلا رــمأا
.اـعـلا إا ةدوـعـلاو سسّدقا لـبا

ايفيإا ةريزج  هصسأار طقصسم إا داع
سسباراـخ سسيّدقـلـل رـيد  ماــقأاو
هّنكل ،ّابهرلا هانرـب هـيـف عـباـت
هموصص جمانرب ليدعـت ىـلـع ّرـطـصضا
ظــح .هـــتـــّحـــصص تنـــّصس نأا إا
سسيئر ،ثلاثلا سسويفروب نارطا
هماـصسف هـتـلـيـصضف ،ءاـنـيـصس ةـفـقاـصسأا
اًيّمصسم7291 ماع اًنهاكو اًصساّمصش
هـتراـيز ءاـنــثأا .سسوــيفروــب هاــّيإا

ةعطاـقـم) اـيـتـصسيراـك ةـيـصشرـبأ 
اًبأا اهنارطم هلعـج (اـيـفـيإا ةـظـفا



لمأات ــــــــــــ
ءادعأا نوّيحيصسا سسيل

لب ،ّيرصشبلا سسناو ةلودلا
،رصشــبــلا عــيــمــج نوّبـــحي
ّيقيقا مصسلل نولـمـعـيو

 اعلا.
ثيح نم ٌدصسج نحن

ناإاـب كصشا اـنروـعــصش
مـــيظنــتلا ةدــــحوو دـــحاو
لثم ،نحن .ءاجرلا طابرو
صصام ةـّيرـكـصسع ةـقرــف ،ةـّ
ةطبار ،اـنـتاوـلـصصب ،فـّلؤوـن

انلععمت، تئابف،
 .هللا لوح

لجأا نم يّلصصن نحن
نم يّلصصن امك ...ةرطابأا
نمو ،مـهـلوـح ىوـقـلا لـجأا
سشيـعـن يذـلا رـصصعـلا لــجأا

،اعلا مصس لجأا نمو ،هيف
.ةياهنلا ءاجرإا لجأا نمو

 انتاعامتجا ءانثأا،
...ةـصسّدقا بتـكـلا  أارـقـن
تاـمـلـكـلا هذـهـب ،يّذـغـنــف
نـّكو ،اـنـناإا ،ةــصسّدقا
طـــــباور قــّثوــنو ،اـنـتـقــث
اـنـمازـتـلاـب ،اـنـطاـبــصضــنا
هذـــــــه يــــــفو .ئداــبــا
مصساب ،ّثحن ،تاعاـمـتـجا
ىلع ًاـصضعـب اـنـصضعـب ،هـلـلا

ناــــإاو رــيــا لــمــع
...ةيتاذلا ةباقرلاو بيدأاتلاو

خويصش انتاعامتجا سسأاري
تمـهو .نو  نولاـنـي

،لااب بكلا فرصشلا اذه
،مهتليصضفـل ةداـهـصشلاـب لـب
قـّلـعـتـي ،رـمأا نـم اـم هــّنأ

 لــصضفأا عرز لـــهأا لواـــحـــي
نأا  نودهجـيو ،مـهـئاـنـبأا سسوـفـن
نم ٍلاع ىوتصسم ىلع مهؤوانبأا نوكي
ةـلاا .مـهـفــلاو ةــفرــعاو قــلُا
حـن نأا يـه اـيرـصشب ةـّيـعــيــبــطــلا
رمأا ،ةدّيا اياطعلا هءانبأا ناصسنإا
ح عوصسي ّبرلا هنع ثّد يذلا

مكدوأا اوـطـعـت نأا نوـفرـعـت> :لاـق
دـ .(31 :11 ول) <ةدـّيـج اـياـطـع
عرزـلا نـم مـغرـلا ىــلــع ،اــًناــيــحأا
 لـهأا هـصسرـغــي يذــلا حــلاــصصلا
نوــّلــِصضي اًدوأا ةــّمــث ّنأا ،مــهدوأا
ببصسلا .مهلهأيزابّبصسمقيرطلا

 كلذ  إا دوعي اذإا ،طقف لهأ
صضيأا لــخدت ةـّيـعاـمـتـجإا تاثأاـت اــً
مهطارخنإا ببصسب ءانبأا اهل سضّرعتي

 ٍتاـعـمـت اـك ةـفـلـتةصسرد
كانه .ّينكصسلا طياو ءاقدصصأاو
نم ٍعاونأ اًنايحأا ءانبأا سضّرعتي
دقو ،لهأا اهـيـف بغرـي  تـّتـصشتـلا
يتـلا غ ٍتاـفّرـصصت إا نوـفرـجـنـي
.مهيف مهلهأا اهعرز

بصسنت نأاو ،ٍدحأ اًنبإا نوكت نأا
ةصسورغم هلاصصخ ّنأا ينعي ،هيلإا كتاذ
مامأا نبإا وأا ذيـمـلـتـلا ثـّيي .كيـف
ناك ام  رّكفيل ةقيقدلا فقاوا
اذهو ،فقوا اذه  همّلعم هلعفيل
ينعي  .ّقا نبإاو ذيملتلا فقوم
هـتاذ ناـصسنإا وـح نأا عـقاوـلا اذـه
يتلا سسصسأا إا دوعي نأا لب ،هركفو
و هتاذب وه رختفيـل اـهـيـلـع ىـّبرـت
نوكيل امك ،هلاعفأا ىلع اًقح مدني
رظـنـيـف هـب اًروـخـف هـمـّلـعـم وأا هوـبأا

صسباـي  اًرـمـثـم هـصسرـغ هقـنـخـت وأا اـً
عرازـلا لـثـم  درو اـمـك كاوــصشأا
.ّيباتكلا

ام لعفت نأا ينعي اًنبإا نوكت نأا
اـم ذـّفـنـت نأاو كيَدلاو نـم هـتـمـّلـعـت
ةّماعلا ةعفنا فدهب كنم هنابلطي
كنـم بلـطـي اـمدنــع .ةــّيــصصخــصشلاو
 ،هل اًفخ فّرصصتتو اًرمأا كمّلعم
كصسفن بصس نأا دعب اميف كل ّقحي

.7891 ماع لماك لكصشب رصصبلا دقف
،ىك ةبحو ،تمصصب يّلصصي ناك
حرـفـب نـياـعـيـف ،ىـصصقأا عــصضاوــتو
ّلك  ةّيهلإا ةمعنلا لعف ّيحور
اًرات ًءانإا ناك .هيـلإا ئـجـتـلـي نـم
ةصسينـكـلا  سضاـفأا سسدقـلا حورـلـل

سسوفنلا رانأاو ةّيهلإا هلئاصضف رطع
ةّيحورلا هتصصبو ميكا هداصشرإاب
.ةيئارلا

سضرأا  ميقيل9791 ماع لقتنإا
برق يصسيليـم ةـقـطـنـم  اـهاصشا
يذلا يّلجتلا رـيد سسيـصسأاـتـل وـبوروأا

يذلاو ،هتاذيملتل رقمك هدارأا ااط
.0891 ماع هئاـنـب ةـصشرو تقـلـطـنا

صس ةّيـحورـلا هـنـيـعـب عـباـتـي ناـك
 .زيهجتلاو ءانبلا لامعأا

ةداعتصسا نم سسيّدقلا خيصشلا نّك
 سسوـيـجرواــج سسيّدقــلا ةــيــق
هتصسم أادب ثيـح اـيـفـيـلاـكوـصسفاـك
نم ةصسمخ اهيلإا لصسرأاف ،ةّينابهرلا
داع1991 ماع .نابهرلا هذيمت
ثيح سسّدقا لبا  هكصسنم إا
ناـبـهرـلا دحأا ىـلـع هـتـّيـصصو ىـلـمأا

برلاب دقر .هنفد ةـّيـفـيـكـب ىـصصوأاو
ماع لوأا نوناـك نـم اـثـلا رـجـف
لاعت ،مآا> :ةرابع اًدّدرم1991
 .(02 :22 ؤور) <عوصسي ّبرلا اهّيأا
نم ثلاثلا  هنفد لبق هتافو نَلعُت
تنلعُأا دقف هتصسادق اّمأا .لّوأا نوناك
 انتصسينـك هـل دـّيـعـت .3102 ماـع
.لوأا نوناك نم اثلا

قاعلا نبإلا
ـــــــــــــــــــــــ

نأا ينعي اًذيملت ناصسنإا نوكي نأا
اًهيبصش صصيل همّلعم لاصصخ مّلعتي
نم ةّونـبـلا ةـباـث ةذـمـلـتـلا ّنإا .هـل

همّلع اًنبا ذيملتلا حبصصي اهلخ
يـتــلا لاــصصا هــيــف عرزــي يذــلا
اـمـلـثـم .ةديـمـح نوـكـت نأا سضفـُي
ٌحلاصص وه ام هيدلاو نم لفطلا مّلعتي
.راـبـكـلا عـم لـصصحـي كلذـك ،رـيــَخو



امك تفّرصصت نإا .هل اًذيملت وأا اًنبإا
ٍذئنيح ،ةاصص ةجيتنلا تتأاو كمّلع
كحاجنب َعصضاوتم امكك رختفي
تفّرصصت نإا اّمأا .يصصخصشلا كمّدقتو
،تلصشفو كنم هبلطي ام فخ ىلع
كصسفن رابتـعا نـع ّفـكـت نأا كيـلـعـف
اًدرـفـنـم راـعـلاـب رـعـصشتو اًذــيــمــلــت
امِل ةفلاا كلامعأا رزو ًّمحتمو
.هيلع تيّبرت

ةصسينكلا  ،نـهاـكـلا اـندلـي
ةّيدومعا نرج لخاد ،ةّيصسكذوثرأا

سسبلن .عوصسي حيصساب ًةّيحور ًةدو
متخُنو َحيصسا ةّيدومـعا ةـطـصساوـب
بهاوـم لاـنـنــف سسّدقا نواــب
عــم لــصصح اــمـــك سسدقـــلا حورـــلا
سضفـُي .ةرـصصنـعـلا َموـي ذـيـمـتـلا
،اـيـحور اـنـيـي نأا ةدوـلا هذـهــب
مويلا  يزا  حرفلا انل بلو
بأا اـنـه نـهاـكــلا نوــكــي .خأا
ّقا قـيرـط إا دصشراو ّيــحورــلا
ةاـياو وـقـلا ناإا  تبـثـنـل
.سسّدقا باتكلا مـيـلـعـتـل ةـقـفاوا
نوقتصسيو مهنهاك نوـنـمؤوا عـبـتـي
تاظعلا لخ نم هّلقأا ،ميلعتلا هنم
لخ مهيلع اهيقلي يتلا ةّيميلعتلا
تاــعاــمــتــجإاو يــهــلإا سساّدقــلا
نهاكلا راـمـث نوـكـت نـل .ةـّيـحورـلا

هّنأا نم مغرـلا ىـلـع ،ةاـصص اـهـّلـك
هعبت هصسفن عوصسي برلاف .كلذ وجري
هـمـك اوـعـمـصس اًذـيـمـلـت رـصشع اـنــثا

نم ٌدحأا اهب مقي  ٍتازجعم اونياعو
ّلـصضي  مـهـنــم اًدحاو ّنأا ّإا ،لــبــق
مـلـصسـُي نأا ىـلـع رـصسا لـب ،بصسحو
نم ثثب هاّيإا اًعئاب بلصصلل ّبرلا
ىطخ ىلع ةصسينكلا تراصس .ةّصضفلا
.مـهذـيـمـت لـصسرـلـل ناـكـف ،دـّيـصسلا

ىلع ةذملتلا ةلاح تّرمتصسإا ،اًقح
َزف ،ةـنــهــكــلاو ةــفــقاــصسأا يديأا

ّيــئاـــعرـــلا لـــقا  نوـــعدبـــم
ميلعتلا اوـعـمـصس نورـخآا .ّيـعاـفدلاو

 .لااب نّمثُي ،هللاب
قودنصص انيدل ناك اذإاو

نّوـكـتـي ـف ،كصشم لاـم
ةـــــّيرــخـف غــــلاــبـم نـــم
،ةبـــخنلا دارــــفأا اهمّدــقــي
سضرعت ةنايدلا ّنأا ول امك

 الـب ،ّيـنـلــــعـلا دازــــ
ًائيـصش مّدقـي اـّنـم دحاو ّلـك
هتعاطتصسا ردق ىلع ،ًاديهز
نّيعم موي  ،هتّيناكمإاو
موـيـلا   وأا ،رـهــصشلا نــم
ح وأا ،هراــتــخـــي يذـــلا
نأا نود نم ،كلذ عيطتصسي
.عفدلا ىلـــع دــــحأا همغرُي
 غــلاــبــم فرــصصــُت و
تاصسلـج وأا بدآاا لـيـبـصس
ماعطإا لجأا نم لب ،ركصسلا
،مــهــنــفد وأا ءارـــقــــفـــــلا

نــــــم ماـــتيأا ةدعاصسمو
نورقتفي تاـباـصشو ناـّبـصش
ماّدــــاو ،لاـــمـــلا ىــــلإا
،ّنــصســلا يـف ـــنـعاــطــلا

يحـــيصساو نيزوـــعاو
ليبـصس  نوـبذـعـي نـيذـلا
،ةرّيا لامعأا هذهو .هللا
 ،يــه ،اهــصسرا يتــلا
ةمصصو ،نيــثــكــلا رــظــن
اورظنا> :نولوقيو ،ةبيـعـم
مهصضــعب نوّبـــحــي فـــيـك
نــــيذــــلا ّنأ .<ًاــــصضعــــب
مهصضعب نوهركي اننودقتني
.ًاصضعب

سسونايلترت سسيدقلا

تفـلاـخو اوـفّرـطـت مـهـّنـكـل ،هـنـيــع
رهظف ،مهمّلعـم َةـصسادق مـهـتاـفّرـصصت
ناإا نــع عــفادا بناـــج إا
اولواح ةقطارـهـلا نـم ٌثـك وـقـلا
تظـفاـح يذـلا ناإا اذـه هـيوـصشت
.لايجأا ع ةصسيــنكلا هيلع

كابأا مزت نأا ينعي اًنبإا نوكت نأا
نـصسحو ةـفرــعا هــنــم يــقــتــصستو
صصتو هميلاعت كمزتف ،فّرصصتلا
ةصسينك وأا اًريد َترز نإا .كل اًصسومان
هعم َتثّدو كانه اًنهاك تلباقو
ترصص كّنأا ينعي  اذهف ،ٍدارفنا ىلع
،انرصشأا امك ،ذيملتلا .هنبإا وأا هذيملت
هنم مّلعتيل هـمـّلـعـم قـفارـي نـم وـه
ةهجاوم  ةّصصاخب ،فّرصصتلا نصسح

عــن ءيــصش  .نـــَحِاو تاـــمزأا
إا هــصسفــن بصسنــي نأا نــم اــًناــصسنإا
ّنظي .هذيملت هّنأاب يعّدي وأا ٍسصخصش
بلجـي اـمـّنإا كلذـب هـّنأا ناـصسنإا اذـه
راختـفإا اذـه ّنأا ّإا ،اًرـخـف هـصسفـنـل
راـعــلاو يزا بلــجــي ّيــصصخــصشلا
 عرزي نأا هل نصستي  يذلا مّلعملل
اذإا اّمأا .ميلعت ّيأا <ذيملتلا> اذه سسفن
تءاجو ايلعف اًذيملتناصسنإااذهناك
 وهف ،همّلعت امِل ةفلا هتافّرصصت
لصصي  يأا ،رمتخي  اًطف لازي
.اًنبإا اهيف هصسفن وعدي ٍةلحرم إا

ةّوـنـبـلا ب ةدحاو ٌلاـح يـه
ىلع .ةّيحورلا ةّونبلاو ةّيجوـلوـيـبـلا
نوــكــي نأا ــَلاا ــك  نـــبإا

.هدلو نَم قخأا اهيف ىّلجتت ًةروصص
 ىري نأا بجي ،كيلإا ٌدحأا رظن نإا
نإا .هنم تمّلعت نم ةروصص كتافّرصصت

مدعو ىـصضوـفـلا كتاـفّرـصصت تلـَمـَح
ّأا ٌخف ،ةعلل ةادأا تنكو قخأا
ٍنبا> وأا <ٍنبا> بقل كصسفن ىلع قلطُت

.<قاع نبإا> كّنأ <ّيحور
ةرششنـلا ىـلـع عـطإلاناكملاب
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