
ةلاشسرلا ــــــــــــــــــ
(02-21 :٦ سسوثنروك1)

ٌحابم ٍءيسش لك ُةوخإا اي
 لــك سسيــل نــكــلو ٍءيـسش

 ٌحابُم ٍءيسش لك *قِفاوي
*ٌءيسش يلع ُطلسستي  نكلو
ِفوــجــلـــل َةـــمـــعـــطأا نإا

ُديبُيسسو ِةـمـعـطأـل َفواو
ُدسسا اـمأا .كلـتو اذـه ُهـلــلا

برلاو برلل لب ىنِزلل سسيلف
برلا َماقأا دق ُهللاو *دسسجلل
ًاـسضيأا نـحـن اـنـُمــيــقــُيــسسو
نأا نوـمـَلـعـت اـَمأا *هـِتوــقــب
ُءاـــسضعأا يـــه مـــكَداـــسسجأا
َءاــسضعأا ُذــخآاــفأا .حــيـــسسا
َءاـسضعأا اـهـُلـعـجأاو ِحـيـسسا
نوملعت اَمأا *ىسشاح .ٍةيناز
ُسصي ٍةينازب نقا نَم نأا

دق هنأ .ًادحاو ًادسسج اهعم
ًادسسج امهِك ِناسصي َليق
ُنِقـــي يذـــلا اـــمأا *ًادحاو
ًاحور هعـم ُنوـكـيـف برـلاـب
.ىـنزـلا نـم اوـبُرـهأا *ًادحاو
اهُلـعـفـي ٍةـئـيـطـخ لـك نإاـف
ِجراـــخ  يـــه ُناــــسسنإا
هــنإاـــف ازـــلا اـــمأا .دسسا

لاشضلا ناشسنإلا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دحأا يف ةسسّدقملا انتسسينك أارقت

موسصلل ةئيهتـلا ةرـتـف نـم يـناـثـلا
نـبإا لــَثـَم سسّدقـمـلا ّيـنـيـعــبرأا
-11 :51 وـل) رـطاـسشلا وأا ّلاــسضلا

ميوقلا قيرطلا نع لسض يذلا (23
،ايندلا تاّذلمو هئاوهأا يف اًسسمغنم
.ٍناف وه ام ىلع هيبأا ةورث اًددبم
،ةسسينـكـلا دـّكؤوـت
اذـه لــخ نــم
ام ىلع ،لـَثـَملا
ّيبـــــنلا هلوــــقي
يـــــــــــــــف دواد
ّبرلا> :هروـمزـم
فوؤورو مــيــحر
ةاـنأا لــيوــطو
<ةمحرلا ريـثـكو
.(8 :301 زــم)
اـــــــــنوـــــعدــــت
يك ،لَثَملا اذه قيرط نـع ،انتسسينك
ةيوبأا ناسضحأا ىلإا اًددّجم دوعن
هاّيإا انحنم ام ّلـك اـنـعـسضأا اـمدعـب
عابسشإا ليبسس يف اياطعلا نم هللا
.انتافارحناوانتاّذلموانئاوهأا

يف هللا مك مدآا فلاخ امدنع
ةّيهلإا ةروسصلا تمِلظُأا ،سسودرفلا

سضف .هـلـلا نــع دعــتــباو هــلــخاد لـّ
هللا ةّبـحم نـع ءانـغتسسإا ناسسنإا

هللا نع ًادعـتـبـم هاـّيإا هـناـسضتـحاو
ّرسشلاو ريـخـلا ةـفرـعـم ّنأا اًدقـتـعـمو
ةهولأا ّنأا نيح يف ،ًاهلإا هلعجت
ريـخلا ةفرـعم هل نـّمؤوت يتلا يه
ناـك اـمـم سصـّلـخـتــلا دارأا .ّرــسشلاو

عـطقناف ،هتيرحـل ًـيـبـكـت هدـقـتـعـي
وـج يف هاـتو هللا راوـج نـع هتدارإاب
 سسيماون  ءارو راسسو ،هلـسصأا بسساني
نبا عم ثدح ام اذه .هنـع ةبيرـغ
هيـبأا نـع لاـسصفـنا ررـق ذإا ،ّلاـسضلا

ةبرغلا دب ىلإا بهذيل هتورث اًبلاط
لءاـسستـن دق .ةـعـخـلا يـف سشيـعــيو
هـنـبا بلـط بأا سضفرــي مــل اذاــمــل
يـتـلا رارـسضأا ىـلـع هاـّيإا اــًهــّبــنــم

.اهــــهجاوـــيسس
هـلـلا اـنـحــنــم
ةـــــــــــــّيرـــــح

وهو ،فّرسصتلا
هذه دنع فـقـي
و ةــيرـــحـــلا
هللا .اهاّطختـي
ًاقبسسـُم فرـعـي
هلــــــعفيـسس اـم
هّنكـل ،ناـسسنإا

 ًاقبسسم دّدحي
هل كرتي لب هلعـف ناـسسنإا ىـلـع اـم
ىري هللا .فرسصتلاو رايتخا ةيرح

انتارايخ جئاتن نم انرّذحيو ،رومأا
لسصفلا ةملكلا ّنكل ،هنع دعتبن  يك
اذــه ىــلــعو ،ناــسسنإا ىــلإا دوــعـــت
.هللا اننيدي سساسسأا

يف لسصاحلا هيوسشتلا اذهل ًةجيتن
تراث ،ناسسنإا لخاد ةّيهلإا ةروسصلا
سضوـع لـقـعـلا ىـلـع ءاوـهأا نأا نم اـً
ناسسنإا لقـع ملظأا كلذل ،هل عسضخت
يـعسسلل  ،اًرـخسسم حبسصأا ام اًبلاغ ذإا
.تاوـهسشلا ةمدـخل لب ،ةقيـقحلا ىلإا
،رغـسصأا نـبا رـبـكـت اـمدنـع ،كلذـل
هتكلمتسساو ،هتاذل هّبح هيلع ىغطو

8102 /5 ددعلا

طابشش4  دحألا

رطاششلا نبإلا دحأا

يمرفلا سسوروذيشسيإا رابلا انيبأا راكذت

اثلا نحللا

اثلا رَحَشسلا ليإا



داـهــطــسضا ىــلإا هــهــّجوــت ءاــنــثأا
:9 عأا) <مق> :قسشمد يف نيّيحيسسملا

سضهننو موقن نأا ّبرلا انديري .(7
نع بوـتـنو ،ّيـحورـلا اـنـتوـم نـم
،ةـيـناـنأا اـنـتـطـلـسسو اـنـئاـيرـبــك
توـم ىـتـح> هــلــثــم عــسضاوــتــنو
أارقن ،انه نم .(8 :2 يف) <بيلسصلا

لاق فيك ّلاسضلا نبا لـَثـَم يف
ىـلإا عـجر نأا دعـب رـغـسصأا ّباـسشلا
يـبأا ىــلإا يــسضمأاو موــقأا> :هــسسفــن
ىــلإا تأاــطــخأا ِتبأا اــي هــل لوــقأاو
.(81 :51 وـل) <كماـمأاو ءاــمــسسلا
ةبوتلاو َةبوتلا ُعسضاوـتـلا اـنـمـّلـعـي
انلعجي .عسضاوتلا انمـّلـعـت اـهرودب
انتافعسضب اًمئاد فرتعن عاسضّتا

نيّرقم ةيحورلاو ةيدسسجلا انتّزو
ناسسنإا ةايح رـّيـغـت ةـبوـتـلا .اـهـب
.هللا نيبو هنيب ةقعلا حّحسصتو
ّبرلا هجو ةاقم ىلإا ةوعدلا اهّنإا
 ّيعقاو ليدبت اًسضيأا اهنإا .عوسسي
.باـئـتـكا وأا حوـن وأا ةـمادن دّرـجــم
انيف ّرقتسست ،طقف ةقداسصلا ةبوتلاب
ناسسنإا انيف ايحيو حيسسملا ةّوق
.ةّيدومعملا يف هانسسبل يذلا ديدجلا

يـف نوـكـت ةـّيـسصخـسشلا اـنـتـماـيــق
يأا ،هـب اـنداـحـّتاـبو ّبرـلا ةرـسضح
ءيلملا قيتعلا انناسسنإا نفدن امدنع
اًددج اــًسساــنأا دلوــنـــل ،ءاوـــهأاـــب
نيئولممو ةّيدوبعلا نـم نـيررـحـم
ءابآا يّمسسي انه نم ،ةّيهلإا ةمعن
.<ةيناث ةّيدومعم> ةبوتلا

ةئيهتلا ةرتف يف لَثَملا اذه يتأاي
ٍراذنإاك سسّدقملا ّينيعبرأا موسصلل
نع عّفرـتـلا ةرورـسض ىـلإا اـنـهـّبـنـي
يّلختلاو اـنـيوـهـتـسست يـتـلا روـمأا

نأ ،انيلع رطـيـسست  ىـتـح اـهـنـع
ّبح نوكي نأا بجي ّيقيقحلا اناوه
ةـمدخـل هـّلـك يـقاـبـلاو ،تاـّيـهـلإا
ناسسنإا طرفـي اـمدنـع .تاـجاـحـلا

نـم اـقـح هارـي اـم مادخــتــسسا يــف
لب هيـلـع اًدـّيـسس ىـقـبـي  ،هـقوـقـح
ةّبحمو ةّينانأا نأ هل اًدبع حبسصي

مأا *ِهدسسج إا ُءىــطـــخـــُي
ّنأا َنوـــمـــلـــعـــت مـــُتـــسسلأا
ِحورلا ُلكيه يه مكداسسجأا
يذـلا مـكـيـف يذـلا ِسسدقـلا
متسسل مكنأاو هللا نم ُهومتلِن
مـــكـــسسفـــنأ* نأدق مــكـــ
َهللا اودّجمف ٍنمثب متيرُتسشا

 و مــــــــكِداــــــــسسجأا
 .هلل يه يتلا مكِحاورأا

ليإلا ـــــــــــــــــــ
(23-11 :51 اقول)

:لَثَا اذه برلا لاق
*ناـنــبإا هــل ناــك ٌناــسسنإا

اي ِهيبأ امهُرـغـسصأا لاـقـف
يذلا َبيسصنلا ينِطعأا ِتبأا
َمَسسَقف .لاا نم ينسصُخي
دعبو *ُهَتـسشيـعـم اـمـهـنـيـب
ُنبإا َعَمج ٍةثك ِغ ٍمايأا
هــل ٍءيــسش لـــك ُرـــغـــسصأا

َرذبو ٍديعب ٍدلب إا َرفاسسو
 ًاـسشئاـع كاـنــه ُهــَلاــم
لك َقـفـْنأا اـمـلـف *ةـعا
كلذ  تــَثدح هــل ٍءيـــسش
ذخأاف ٌةديدسش ٌةعا ِدلبلا

 ىوسضناو بهذف *ِزَوَعلا
ِدلبلا كلذ ِلهأا نم ٍدحاو إا

ىعري هِلوقح إا ُهَلسسرأاف
نأا يهتسشي ناكو *َريزانخ
ا نـم هـنـطــب أبوـنر

هُلكأات ُريزانا ِتناك يذلا
إا عجرف *ٌدحأا ِهِطعُي ملف
نم يـبأ مـك لاـقو هـِسسفـن
سضـْفـَي َءارـَجُأا ُزبا مهنع ُلـُ

موـقأا *ًاـعوـج ُكـِلـهأا اــنأاو

ردسصم هـسسفـن لــعــجو ،هــتــّيــناــنأا
هيـبأا عـم هـتـكرـسش َدـَقـَف ،ماـمـتـها

.ةـبرـغـلا دـب ىــلإا هــنــع دعــتــباو
،هرّيسست يتلا يه هؤواوهأا تحبسصأا

،ةـيوـيـندلا تاّذـلـمـلا يـف سسمـغـناو
و ،اهيف قرغـيو اـهـعـم عراـسصتـي
،عسضاوت اـمدنـع ،نـكـل .نـيـعـم نـِم
.ةيكولملا ةّلحلا هسسبلأاو هوبأا هعفر

كاردإاو ،تاّذلا ىلإا ةدوعلا ةظحل
رّكذتي هتلعج ،هب فارتعاو أاطخلا
.ًبق اهيف ناك يتلا ةلاحلاو هابأا
ّنكل .هيبأا نسضح ىلإا ةدوعلل قاتسشإا
:رطخلاـب ةـفوـفـحـم تناـك ةدوـعـلا

رارـق ّنإا ؟هوـبأا هـلـبـقـي مـل نإا اذاــم
تاّذــلــمــلا ةاــيـــح نـــم ةدوـــعـــلا

ىلإا ،ةبرغلا ةـلاـح نـم ،تاوـهـسشلاو
بسسحب َدعولا ققحـت يـتـلا ةاـيـحـلا
يـف ّإا ذـَخـتـُيـِل نـكـي مـل ،ناـمــيإا

نأا ناسسنإا عيطتسسي  .هللا ةرسضح
عسضي مل نإا يوامسسلا هيبأا ىلإا دوعي
،هترسضح يـف رـِسسـَي وأا ،هـماـمأا هـلـلا

ينبا نإا> :ًئاق هللا هلبقتسسي ٍذئدنع
اسض ناكو سشاعف اًتيم ناك اذه
.(42  :51 ول) <دجُوف

نيَتقيرط لـَثَملا اذه انـيـطـعـي
هلـلا عـم ةاـيـحـلـلو تاّذـلا داـجـيإ.
ةـيـندمـلا يــه ىــلوأا ةــقــيرــطــلا
اـهـيـف مدخـتـسسي يـتــلا ةــيوــيــندلا
عابسشإاو ناطلـسسلاو ةّوـقـلا ناـسسنإا
ىلع اًكلم هلـعـجـت يـتـلا تاـبـغرـلا
هتاذ هلؤوي اينانأا اًناسسنإاو ،سضرأا
ىـلـع هـتردق مدعو هـفـعـسض ببــسسب
يهف ةيناثلا ةقيرطلا اّمأا .ةبحملا

تاداهجلا قيرط ،عوسسي ّبرلا قيرط
عسضاوتلاو تاّذلا لذبو ،ءاوهأا ّدسض
.ةّبحملاو

نأا ٍناسسنإا ّلك ىلع يذلا لاؤوسسلا
،ّبر اي> :وه اًمـئاد هـسسفـنـل هـلأاـسسي
.(٦ :9 عأا) <لعفأا نأا ينديرت اذام
ّبرـلا ناـسسل ىـلـع باوـجـلا يــتأاــي
لواــسش عــم هــثـــيدح يـــف عوـــسسي
هـل رـهـظ اـمدنـع (سسلوـب لوـسسرــلا)



هل ُلوقأاو يبأا إا يسضمأاو
إا ُتأاـــطــــخأا دق ِتبأا اــــي
ُتسسلو .كماـــمأاو ِءاـــمـــسسلا

كل ىعدُأا نأا ُدعب اقحتسسم
ِدحأاـك يـنــلــعــجاــف ًاــنــبا
إا ءاـجو ماـقــف *كئارــجُأا
ُغ ُدعـب وـه اـمـيـفو .ِهـيـبأا
ِهيلع َننحتف هوبأا ُهآار ٍديعب
ىلع هِسسفنب ىقلأاو عرسسأاو
ُنبإا هل لاقف *هلبقو ِهقنع
إا ُتأاـــطــــخأا دق ِتبأا اــــي
ُتسسلو كماـــمأاو ِءاـــمــــسسلا

كل ىعدأا نأا ُدعب اقِحتسسم
ِهديـبـعـل ُبأا لاـقـف *ًاـنـبا

هوسسِبلأاو وأا ةلُا اوتاه
ِهدي  ًاـمـَتاـخ اوـلــعــجاو
اوـتْأاو *ِهـيـَلـجر  ًءاذــحو
هوحبذاو ِنمسسا ِلْجـِعـلاـب
ينبا نأ *حَرـفـنو لـُكأاـنـف
ناكو سشاعف ًاتيم ناك اذه
اوــقــِفــطــف .دجُوــف ًاـــسض
ُكأا هُنبا ناكو *نوحرفي

 املف .لقَبُرقو ىتأا ا
َتاوـسصأا َعـمـسس ِتيـبــلا نــم
دحأا اعدف *ِسصقرلاو ِءانغلا
*اذه اـم ُهـلأاـسسو ِناـمـلـِغـلا

َحبذف كوخأا َمِدق دق ُهل لاقف
هنأ َنمسسا َلـجـعـلا كوـبأا
و َبسضغـف *ًااـسس ُهـَيـقـل
ُهوبأا َجرخف .َلخدي نأا ْدِرُي
َباجأاف *هيلإا ُلسسوتي َقِفطو
َنــِم  مــك ِهــيــبأ َلاــقو
كل دَعَتأا و َكُمِدْخأا ِنسسلا

ينِطعُت  تنأاو طق ًةيسصو
عـــم َحرـــفأ ًاـــيدـــَج طـــق

.مهتظيفح تراثأاف ءاّبطأا عامسسأا
ماـقـف ،اًدسسح كئـلوأا سضعــب أــتــمإا
نيلئاق هب اوسشوو هيبأا ىلإا مهسضعب
هــلإا مــسساــب زرــكــي كنــبا ّنإا> :ُهـــل
تنأاو ،ةهلآاب أازهيو نيـّيـحـيـسسمـلا
دنع عومسسم كتوسصو فيرسش لجر
كاسصوأا دقو ،ةنيدملا لهأاو كلملا
ةـنـيدمـلا يــلاو دعاــسست نأا كلــمــلا
دقف ُنحن اّمأا .نيّيحيسسملا ةقحمب
للسض دقو رحاسس كنبا ّنأا انيدل تبث
.<ةنيدملا لهأا ةّيبلاغ

دب  ناك .عمسس اّمم دلاولا ءاتسسإا
هءو تّبـثـي اـمـب موـقـي نأا نـم هـل
بسضغ .ةهلآا ىلع هتريغو كلملل

مهّنأا ّنظ نيذـلا ىـلـعو ،هـنـبا ىـلـع
وـحـن هـّنـظ هـجــتإا .هــلــقــع اودسسفأا
نــيــّيــحــيــسسمــلا سسيــئر ،ناوــلــسس
علطتـسساـف ،سصمـح يـف (فـقـسسأا)

حيسسملاـب زرـكـي هـّنأا فرـعو هرـبـخ
:هذيمت نم ناـنـثاو وـه ،ًةـيـنـع
.ئراقلا سسويكومو سساّمـسشلا اـقوـل
سضبقلا اوقـلأا نـيذـّلا ُهـلاـمـع لـسسرأا

مهوقثوأاو مهبايـث اوـّقـسشو مـهـيـلـع
ةنيدملا يف مـهوّرـجو مـهوـبرـسضو

ّلـكـل ًةرـبـع اوـنوـكـيــل مــهــل ًءازــج
يلاولل كلذ دعب مهومّلسس .ّيحيسسم
ثيـح نـجـسسلا يـف مـهـعـسضو يذـّلا

اهدعب اوجِرخُأا اًموي نيعبرأا اوعبق
.اًدّدجم باذعلل

عرسسأاف ،هقافر ربخ نايلإا غلب
ركسسع هـيـلـع سضبـق كاـنـه .مـهـيـلإا
هوبأا ناك .هيبأا ىلإا هوقاسسو يلاولا

يسشخف ،سصاخسشأا ةّدع ةرسضح يف
قاسسُي نأا رمأا ،ٍذئنيح .هتعمسس ىلع
دنجلا دوز امدعب يلاولا ىلإا هنبا
كيلإا ُتهجو> :اـهـيـف لاـق ةـلاـسسرـب
دقو ،نايلإا يديحوو ،يركب ،ينبا
سضفرو بولسصملا حيـسسمـلاـب قـحـل
هيلع يحور ُتلطأا دقل .كلملا رمأا
امب هيلع مكحاف ،رفكو دناعف دتريل
ةلاسسرلا يلاولا أارق اّـمل .<بجوتسسي
كنـبإا> :ًـئاـق هـيـبأا ىـلإا ناـيــلإا در

 .هسسفن ىلع اتلوتسسا دقنانوكتتاّذلا
بلقلا ىقبي نأا ،مويلا ،بولطملا

سسلوـب لوـقـي .ناــمــيإاــب ّبرــلــل
<مكبولقب حيسسملا ّلحيل> :لوسسرلا
نع بلقلا دعتبا نإاف .(71 :3 فأا)
.هزئارغل ًادبع ناسسنإا عجري برلا
،برلـل لـب هزـئارـغـل سسيـل ناـسسنإا

يتلا حورلاو دسسجلاب هّدجمي وهو
نأا نوـمـلـعـت مـتـسسل مأا> :هـلــل يــه
سسدقلا حورلـل لـكـيـه وـه مـكدسسج

مكنأاو هللا نم مكل يذلا مكيف يذلا
متيرُتسشا دق مكنأ مـكـسسفـنأ مـتـسسل
 .(02-91 :٦ وك1) <ٍنمثب

يشصمحلا نايلإا سسيدقلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يف ةسسّدقملا انتسسيـنـك دـّيـعـت

سسيّدقلل طابـسش رـهـسش نـم سسداـسسلا
ناــيــلإا ءادهــسشلا يــف مــيـــظـــعـــلا
يف نايـلإا سسيّدقـلا دلُو .ّيـسصمـحـلا

ثلاثلا نرقلا لخ سصمح ةنيدم
نم دعُت ةينثو ةلـئاـعـل ،يدـيـمـلا
.ةقطنملا فارسشأا

،ميوقلا ناميإا ىلع نايلإا أاسشن
اـًماّوـسص ناـك .ةـنـسسحـلا ةداـبـعـلاو
اـــًمـــحارو اـــًفوؤورو اـــًقدسصتــــمو
يف ةأاسشنلا هذه تناك .نيكاسسملل
نم ارِسس اهنّقلت ذإا ،هيبأا نع ّرسسلا
ام ءارـقـفـلا ىـلـع عزوـي ناـك .ِهـمأا
هدلاو اـياـطـع نــم هدي ىــلإا لــسصي
اًيفاسش اًناـّجـم ىـسضرـمـلا جـلاـعـيو
.عوسسي ّبرلا مسساب ًةـيـنـع مـهاـّيإا

عاذـف ،ِهـِتـيـحـيـسسمـب ناـيـلإا رـهاـج
ىّتح اهاوـسسو سصمـح يـف ُهـُتـيـسص
.ديـعـب نـم ُهـَنوـتأاـي سساـنــلا راــسص

بيـبـط ةـكرـبـب ناـيـلإا بط نرـتــقإا
يذـّلا رـمأا ،داـسسجأاو سسوــفــنــلا

اًبـيـبـط ناـيـلإا بيـبـطـلا نـم لـعـج
لـب طـقــف داــسسجأــل  اــًفورــعــم
سضيأا حاورأـل سصوـسصخ ،اـً هلـلا ّنأا اـً
.ةريّرسشلا حاورأا درط ةمعن هحنم

،نايلإا اهراثأا يتلا ،ةّجسضلا تغلب



امب هيلع تنأا مكحاف ،يدنع زيزع
ناولسس هتبحسص كل ُتهجو .يهتسشت
دح مهيف رهظأاف ،هيذيملتو فقسسأا
ءازجلا ةهلآا نم لانـتـل ةـعـيرـسشلا

.<مسسلاو
ناولسس َفقسسأا نايلإا دلاو لماع

هنبا عدوأا اميف ،ةرحسسك هيقيفرو
عاـبـسسلـل اوـَقـلـي نأاـب رـمأا .نـجـسسلا
،كانـه .برـسضلـل مـهـسضرـع اـمدعـب
عّرــسضت ،رــمأا مــمــتــي نأا لــبــقو
نودّجلا حتف اّـمل .هلل نوسسيّدقلا
عـسضوـمـلا تلـلـظ ،عاـبـسسلـل باـبـلا
طقسسو ءاوهلا جعو ةّيراـن ٌةـباـحـسس
عزفلا ىرسسو عابسسلا تبرهف ،دَربلا
اًريـبـك اًددع نإا لـيـق .سساـنـلا نـيـب
حيسسملاب اونمآا رمأا اونياع نّمم
جورخلا نم نكمتف ،نايلإا اّمأا .اًروف
نيسسيّدقلا ىلإا مسضناو نجسسلا نم
نم بيسصنب مـهـعـم ىـظـحـي هاـسسع
،بارطسضا كاذ لسصحاّـمل .ةداهسشلا

كتفو نيريـثـك ٍدنـجـب يـلاوـلا ءاـج
ّإا ،مهناميإاب اورهاـج نـيذـّلا ّلـكـب
.يّلسصي فقاو وهو نايلإا

هنبا ةياده يف دلاولا ربسص ليع
دعب ،َرمأا .ةّينثولا ةهلآا ةدابع ىلإا
لازنإاو هبرـسضو هـنـجـسسو هـبـيذـعـت
عنـسصب ،هـيـف باذـعـلا عاوـنأا ىـسسقأا

.هسسأار يف اهسسرغي نأا دارأا ريماسسم
داّدحـلا ءاـج اـمدنـع ثدح اـم اذـه
،هسسأار يف اهزرغ دقف ؛ريماسسملاب
هحارسس اوقلطي نأاب دنجلا رمأا ّمث
جرخ .ربتعا نمل ًةربع ءطبب توميل
ٍةراغم ىلإا ةبوعسصب هجّتاو ،نايلإا
،راّخفلا اهيف عنسصُي ةنيدملا قرسش

.حورلا ملسسأاو ىلسص ثيح
ّيروخافلا رسضح ،دغلا ناك اّـمل

يف ايحيسسم ناكو ،ناكملا بحاسص
،َحِرَف .نايلإا رظنـم هـعـلاـطـف ،ّرـسسلا
دق نوّينثولا نوكي نأا يسشخ هّنكل
مهعسضوب نينمؤومـلـل اـخـف اوـبـسصن

كُنبا َءاج او *يئاقدسصأا
عم كَتسشيعم َلكأا يذلا اذه
َلـجـِعـلا هـل َتحـبذ اوزـلا
ينبا اي ُهل لاقف *نمسسا
لكو ٍح ّلك  يعم تنأا

نكلو *كل وهف  وه ام
رَسسُنو َحرفن نأا يغبني ناك
نأ ًاتـيـم ناـك اذـه كاـخأا
.دجُوف اسض ناكو َسشاعف

لمأات
ـــــــــــــــــــ

كرمآا> :يـعارـلا لاـق
،فافعلا ىلع ةـظـفااـب
،كتأارما غ ةأارما ِهتسشت و
كبلق إا ًيبسس كت و
وأا ىرـــخأا ةــــسساــــجر يأ
كنأ ،ليبقلا اذه نم ةليذر
ةـئـيـطـخ بكـترـت دق كلذـب
كتأارما ًامئاد ركذا .ةميظع
اذإا .ًادبأا ئــطـــخـــت  تنأاو
تاوهسشلا هذهل كبلق تحتف
هتحتف اذإاو ،ئطخت تنأاف
ةــئــيدر ىرــخأا تاوــهــسشل
بكــترــت تنأاــف اــهــلــثـــم
هذــــه نأ .ةــــئــــيـــــطا
برـــلا مدا تاوــــهــــسشلا

تنأا اذإاو .ةميظـع ةـئـيـطـخ
ةـئــيــطا هذــه تبــكــترا
توا بل تنأاف ،لعفلاب
ًاذإا  رذـحاـف .كسسفــن ىــلــع
،ةوهسشلا هذه نـع عـنـتـماو
نأا بجـــي قـــسسفــــلا نأ 
ةـسسادقـلا ّرـقـم إا بّرـسستـي

 رابلا لجرلا بلق>.

سسامرهل يعارلا باتك

موـيـلا ىـلإا رـظـتـنإا .كاـنـه دسسجــلا
ًيل ملحلا يف نايلإا هءاجف ،يلاتلا

ةسسينك ىلإا هلمحي نأا ُهنم بلطو
فارـخ عـمـتـجـي ُثيــح اــياــسشرأا
ةسسينكلا يه اياسشرأا .ارسس حيسسملا
نيَلوسسرلا ىلإا ىزـعـُت يـتـلا ىـلوأا
سضيأا يهو ،سسرـطـبو اـّنـحوـي ىلع اً
يـف تـَيـِنـُب ،ةراـبرـب ةـسسيّدقـلا مـسسا

امدعب حيسسملاب تنمآا ةأارما رسصق
فــقـــسسأا ديـــب اـــهـــنـــبا يـــفـــُسش

نوسسرلا هماقأا يذلا سسوميسسارج
ءاـج ،اًذإا .سصمـح ةـنـيدمـل اًزوراــك
ًماح ةسسينكلا هذه ىلإا ّيروخافلا

هـلـبـقـتـسساـف ،ناـيـلإا سسيّدقـلا دسسج
اوذـخأا اّـمـلو ،حرـفـب نوــنــمؤوــمــلا
ىلع حبذملا ّيقرسش> هولعج دسسجلا
.<هب نوكربتي اوراسصو ريرسس

سسيّدقلل ةسسينك كلذ دعب تَيِنُب
ليمج عسساو لكيه نع ةرابع يه
ةدمعأاو ماـخرـلاـب لـمـكـم نـيزـم
سضفــلاو ةـسسيـنـك اـهـلـخاد يــفو ،ةــ

يهو ،سسيّدقلا ربق اـهـيـف ةرـيـغـسص
نكتلـف .اذـه اـنـموـي ىـّتـح ةـمـئاـق
نايلإا ءادهّسشلا يف ميظعلا ةعافسش
.نيمآا ،اًعيمج انعم

تاومألا تبشس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دحأا قـبـسسي يذـلا تبـسسلا يـف

ميقت (محللا عـفرـم دحأا) ةـنوـنـيدلا
تاومأا عيـمجل ًاراـكذـت ةـسسيـنـكـلا
ءاـجر ىـلـع برـلاــب اودقر نــيذــلا
يـف .ةــيدبأا ةاـيـحـلاو ةـماـيـــقــلا

سسادقلا ةمدخ ماقُت ةبسسانملا هذه
.ةيسشربأا سسئانك ةفاك يف يهلإا

:ةيششربألا رابخأا ىلع علطإلل
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