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41: 1-4)
َنآلا انَصصخ نإا ُةوخإا اي

*انمآا ح ناك ا ُبرقأا
َبقاو ُلـيـلـلا ىـهاــنــت دق
َلامعأا اـنـع ْعَدنـلـف ُراـهـنـلا
َةَحـِلـصسأا ْسسبـلـنو ِةــمــلــُظــلا
ًاقئل ًاكولصس نَكُلصسَنل *رونلا

ِفوصصُقلاب ل راهنلا  امك
ِعـجاــصضاــب لو ِرــكــُصسلاو
ِماــصصِاــب لو رـــَهـــَعـــلاو
برـلا اوـصسبــلا لــب *دصسَاو
اومتـهـت لو حـيـصسا َعوـصسي
*اهِتاوهَصش ِءاصضَقلمكِداصسجأاب
ِناإلا  ًافيعصض َناك نَم
 ٍةثحابم ِغب ُهوذِختاف
ُدِقتعي نَم ِسسانلا َنِم *ِءارآلا
امأا .ٍءيصش لُك َلُكأاي نأا ُهل نأا
ف *ًلوقُب ُلُكأايف ُفيعصضلا
ل نـم ُلــُكأاــي يذــلا ِرَدزـــَي
ُلُكأاي ل يذلا  نِدي لو ُلُكأاي
ِدق َهــلــلا نإاــف ُلــُكأاــي نـــَم
ُنيدت نَم اي َتنأا نَم *ُهذختا

ُهلوــمِل ُهنإا .ايـبـنـجأا ًادبـع
ُتبثُيصس ُهنكل .ُطُقصسَي وأا ُتُبثي
.ُهَتبثُي نأا ىلع ٌرِداق َهللا نأل

نارفغلا دحأا ـــــــــــــــــــــــــــ
مويلا انعماصسم ىلع أارقُي

،(12-41 :6 تم) ّيليجنإا عطقم
لبجلا ىلع ّبرلا ةظع نم ءزج وه
ةّدع ةظعلا هذه يوحت .(7-5 تم)
وهو هذيمتل ّبرلا اهمّدق ميلاعت

،(2-1 :5) لبج ىلع مهعم سسلاج
:7) عومجلل اهومّدق مهرودب مهو
ّبرلا رهظي .(82
اذـــــه يــــــــــــف
هـــــّنأا دهــــصشمـلا

ةعيرصشلا يطـعـم
لباقم ،ةديدجـلا

يذــّلا ىـــصسوـــم
ةعيرـصشلا ىـطـعأا

لبج ىلع اًميدق
.بيروح

اذـه قـبـصست
ةّدـــــــع عطقمـلا

ناصسنإلا ةقعب ةـطـبـترـم اـياـصصو
مهربتعي نيذّلا هيلإا نيئيصسملا عم
ٍنيعب ٌنيع ليق هّنأا متعمصس> :اًرارصشأا

ل مكل لوقأاف انأا اّمأاو ،نصسب نصسو
ىلع كمطل نم لب ،ّرصشلا اومواقت

رــخآلا هــل لّوــحــف نـــمـــيألا كّدخ
كبيرق ّبحت ليق هّنأا متعمصس ...اًصضيأا

مكل لوقأاف انأا اّمأاو ،كّودع سضغبتو
،مكينـعل اوـكراـب ،مـكءادعأا اوـّبـحأا
اوّلـصصو ،مـكـيـصضغـبـم ىـلإا اوـنـصسحأا

مـكــيــلإا نوــئــيــصسي نــيذــلا لــجأل
ءانبأا اوـنوـكـت يـكـل ،مـكـنودرـطـيو
هـّنإاـف .تاوـمـصسلا يـف يذـلا مـكـيــبأا
رارـــصشألا ىـــلـــع هـــصسمـــصش قرـــصشي

رارـبألا ىـلـع رـطـمـيو نـيـحـلاـصصلاو
.(74-83 :5 تم) <...نـيـمـلاـظـلاو
لمعلا ّنأا مكلا اذه نم انل ىّلجتي
نوـكـيـل ّيـصساـصسأا ٌطرـصش اـياـصصوـلاــب
ّبرلا هلعف ام اذه .هلل اًنبا ناصسنإلا
لجأل ىّلصص نيح بيلصصلا ىلع عوصسي

رفغا هاتبا اي عوصسي لاقف> :هيبلاصص
<نولعفي اذام نوملعي ل مهّنأل مهل
نأا ديرن اّنك نإا ،اًذإا .(43 :32 ول)

ًءاـنــبأا نوــكــن
ّبرــلاــك ،هــلــل
انـيـلـع ،عوـصسي
فّرـــصصتــــن نأا

.هلثم
،ّبرلا لقتـنـي

هذــــــه دــعـــــب
،اــــياـــــــصصولا
نــــــــع مّلـعـيـل
ةــــــــقدـــــصصلا

ةـــــــــــصصـلاو
دجمـلا نـم ناـصسنإلا هـّبـنـي .موـصصلاو
اًرربم هلمع نوكـي ل ىـّتـح ،لـطاـبـلا
نم فدهلا .سسانلا نم اًدجم لانيل
ل ،هللا دجم راهظإا ناصسنإلا لامعأا
هبلطي امب موقي هنوك ،ّيتاذلا دجملا

ثرحي ٌدبع هل مكنم نَمو> :هدّيصس هنم
لقحلا نم لخد اذإا هل لوقي ىعري وأا
هل لوقي لأا لب ؟ئكّتاو اًعيرصس مّدقت
ينمدخاو قطنمتو هب ىّصشعتأا ام ددعأا

لكأات كلذ دعبو ،برصشأاو لكآا ىّتح
ٌلصضف دبعلا كلذل لهف ؟تنأا برصشتو
كلذك .ّنظأا ل ؟هب رمُأا ام لعف هّنأل
مترمُأا ام لك متلعف ىتم اًصضيأا متنأا
انّنأل ،نولاّطب ديبع انّنإا اولوقف هب

8102 /7 ددعلا
طابشش81  دحألا

(نارفغلا) ا عفرم دحأا
شسيدقلا  ليلا انيبأا راكذت

 ةيمور اباب نول
عبارلا نحللا

عبارلا رَحَشسلا ليإا



تومي دهجلاب هّنإاف .راّجفلا لجأل
حلاصصلا لجأل امّبر .راب لجأل ٌدحأا
ّنكلو ،تومي نأا اًصضيأا ٌدحأا رصسجي
ُدعب نحنو هّنأل ،انل هتّبحم نّيب هللا

:5 ور) <انلجأل حيصسملا تام ةأاطخ
اناطـعأا ،اذـه نـم اـًقـطـنإا .(6-8
دارأا يذلا كلملا َلـَثـَم عوصسي ّبرلا
يذـلا دبـعـلا .هديــبــع بصساــحــي نأا
وهو ،هب هل نيدي امب هُكـِلـَم هحماصس
مل ،اًدبأا هدادصس هنكمي ل ميظع نيد
هل اًنيدم ناك يذلا هقيفر حماصسي
تناك .لاملا نم ادج ريغصص ٍءزجب
:ةميخو لّوألا دبعلا ىلـع ةـبـقاـعـلا
اهّيأا ،هل لاقو هدّيصس ٍذئنيح هاعدف>
هتكرت نيدلا كلذ ّلك ،ريّرصشلا دبعلا
ناـك اـمـفأا ،ّيــلإا َتبــلــط كــّنأل كل
دبعلا محرت اًصضيأا تنأا كّنأا يغبني
بصضغو ؟انأا كُتـمـحر اـمـك كقـيـفر
ىّتح نيبّذعملا ىلإا هـمـّلـصسو هدـّيـصس
اذكهف .هيلع هل ناك ام ّلك يفوي
مـل نإا مـكـب لـعـفـي ّيواـمـصسلا يــبأا
هيخأل ٍدحاو ّلك مكبولق نم اوكرتت
.(53-23 :81 تم) <هتّلز

نم رومألا ىلإا رظنن ام اًبلاغ
نأا انيلع نيذلا نحـن اـنـّنأا ةـيـحاـن
فرتعنل انوـعدي هـلـلا ّنـكـل .رـفـغـن
ةرفغملا بلطنو اـناـياـطـخـب اـًصضيأا

اوـفرـتـعإا> :مـهـيـلإا اـنأاـطـخأا نـّمــم
اوّلصصو تّلزـلاـب ٍسضعـبـل مـكـصضعـب
<اوفصشُت يكل ٍسضعب لجأل مكصضعب
ل انلعجت ةقيرطلا هذه .(61 :5 عي)
رـظـنـت اذاـمـلو> :ةـنادإلا يـف عـقــن
اّمأاو ،كيخأا نيع يف يذّلا ىذقلا
نطفت ف كنيع يف يتلا ةبصشخلا
ينعد كيخأل لوقت فيك مأا ؟اهل
ةبصشخلا اهو كنيع نم ىذقلا جرخُأا

ًلّوأا جِرـخَأا ،يـئارـم اـي ؟كنـيـع يـف
رصصبت ٍذئنيحو ،كنيع نم ةبصشخلا

نـيـع نـم ىذـقـلا جرـخـُت نأا اًدـّيـج
.(6-3 :7 تم) <كيخأا

ةـصسيـنـكـلا عـصضَو ببـصس مـهـفـن
لبق ّيليجنإلا عطقملا اذه ةصسّدقملا

ليإلا ــــــــــــــــ
(12-41 :6 ىتم)

مُترَفـغ نإا برـلا لاـق
مكل ْرِفغي مـهـِتلز سساـنـلـل
*ًاـصضيأا يواـمـصسلا مــكوــبأا

ِسساـنـلــل اورــِفــغــت  نإاو
ل ًاـصضيأا مـكوـبأاـف مـهـِتلز
ىتمو *مكِتلز مكـل ُرـِفـغـي

اوـنوــكــت ـــف مـــتـــمـــُصص
مهنإاف .ئاراك صسّبعُم
اورهظيل مهَهوجو نورّكَنُي
قا .مـئاـصص سساــنــلــل
اوذـخأا دق مـهـنإا مـكـل ُلوـقأا
اذإاــف َتنأا اــمأا *مـــهَرـــْجأا

َكـــَصسأار ْنـــَهداـــف َتمــــُصص
ــــئــل كــَهـــْجو ْلـــِصسـغاو
لب ًامئاصص سسانـلـل َرـهـظـت
.ةـيــْفِا  يذــلا كيــبأل
 ىرــــي يذــــلا كوــــبأاو
*ًةينــع َكيزاجُي ِةيْفِا

ىلع ًازونُك مكل اوزِنْكت ل
ُدـــــِصسفـــــُي ثيـــــح سضرألا
ُبـُقـْنـَيو ُةـَلـِكآلاو ُسسوــصسلا
نكل *نوقِرصسيو نوقراصسلا
ًازوــــــنــك مـكــل اوزــِنــــــكا

 ل ثيـــــح ِءاـــــــــمـصسلا
ٌةـلــِكآا لو ٌسسوـــــصس ُدــِصسفــُي
نوــقراــصسلا ُبـــُقـــْنـــَي لو
ثيــح ُهــنأل *نوــقرـــصسيو
ُنوكت كانه مكُزونُك نوكت
 .مكُبولق

ول) <انيلع بجي ناك ام انلمع امّنإا
71: 7-01).

،اياصصولا هذـه نـم اـًقـطـنإا
.اًبأا هللا وعدي نأا ناصسنإلا عيطتصسي
ةصصلا ولتن امدنع اًبأا هوعدن نحن
:عوـصسي ّبرـلا اـهاـّيإا اـنـمـّلـع يـتـلا
-9 :6) <...تاومصسلا يف يذلا انابأا>
نم هبلطن ام يأا ،ةصصلا هذه .(31
هب موقن امب ةطورـصشم ،اـنـيـبأا هـلـلا
ام انل كرتاو> :نيرخآلا هاجت نحن
<هيلع انل نمل نحن كرتن امك انيلع
رفغيل ّيصساصسأا طرصش اذهو ،(21 :6)
مترفـغ نإا هـّنإاـف> :اـناـياـطـخ هـلـلا
صضيأا مـكـل رـفـغـي مـهـتّلز سساـنـلـل اـً
اورـفـغـت مـل نإاو ،ّيواـمـصسلا مـكوـبأا
مكوبأا مكل رفغي ل مهتّلز سسانلل
ينعي .(51-41 :6) <مكتّلز اًصضيأا

ةردابملا  ناصسنإلا ىلع ّنأا رمألا اذه
رافغتصسا رظتني نأا نود ةرفغملاب
ثدحـي اــم اذــه ّنأل ،هــنــم رــخآلا

يّنم نارفغلا وه بلطيـلـف> :اـًبـلاـغ
انمّلـع دقـل .<!ّيـلإا أاـطـخأا وـه ...ًلّوأا
هّنأا ناصسنإلا لخاود فراعلا ّبرلا
نـم> :ةـئـيـطـخ ـب اـّنـم دحأا سسيـل
ًلّوأا اهمريـلـف ةـئـيـطـخ ـب مـكـنـم
ىدم ّيأا ىلإا اّمأا .(7 :8 وي) <رجحب
ل نأا انمّلع دقـف ،رـفـغـن نأا اـنـيـلـع
هيلإا مّدقت ٍذئنيح> :ةرفغملل دودح
ئطخي ةّرم مك ّبر اي لاقو سسرطب
عبصس ىلإا له ؟هل رفغأا انأاو يخأا ّيلإا

ىلإا كل لوقأا ل عوصسي هل لاق ؟تاّرم
عبصس ةّرم نيعبصس ىلإا لب ٍتاّرم عبصس
.(12 :81 تم) <ٍتاّرم

اًدبأا لفغي ّلأا ناصسنإلا ىلع ،كلذل
ّنإا ذإا ،ةرـفـغـمـلاو ةـحـماـصسمـلا نـع
.سسمـصشلاـك ةـحـصضاو ّبرـلا ةـّيــصصو
،كلذ يف ىلعألا اـنـلاـثـم وـه اـنـّبر
،ةأاطخلا نحن انلجأا نم تام هّنأل
اّنك نإا هب لّثمتن ّلأا اننكمي فيكف
ّدتـعـنو ،هـعاـبـتأا اـنـصسفـنأا رـبــتــعــن
اّنك ذإا حيصسملا ّنأل> :؟انتّيحيصسمب
نّيعملا تقولا يف تام ءافعصض ُدعب



لمأات ـــــــــــــــ
ًاقئل ًاكولُصس نكـلـصسنـل>

ل ...راــهـــــنـــلا  اـــمـــك
.<دصساو ماصصاب

ةقولا تانئاكلا لك
وه امو ،ةدود ل دود
ماك نوكي نأا نكً. نكل

تيطعُأا ةقولا تانئاكلا
هااـب داـها ةـيـناـكــمإا
سضعــب نأا غ .لاـــمـــكـــلا
.ةطقاصس ةقولا تانئاكلا

ُسضعــب ًلوأا تزــجـــع دقـــف
ىلع ةظفاا نع ةكئا

طـقـصس اـهدعـبو ،اـهـتـمارـك
ءاوــحو ُمدآا اـــناّدج ًاـــصضيأا
ةـكـئا كلـت دصسح ببـصسب
هذه ترذ دقو .ةطقاصسلا
انيف ،دصسا :اهصسفن ُةمصسلا
ل دصساــف .ًاــصضيأا نـــحـــن
وــهو ،ّدح دنــع فــقوـــتـــي
هجو  هتاصضراعم خرصصي
لك و ح لك  هللا

.ناكم
؟دصسا لمعي فـيـك

مــيـــحا نـــم ٌحور دصسا
ب َحـصصلاو هـلـلا لـتاـقـي
دصساو ةب هللا .عاطقنا

انتيؤور لمتحي نأا هنك ل
ح .انبيرقـل ا لـعـفـن
وــه يذــلا - برــلا ىــفــصش

ا - ةبيتلا زوجعلا ةأار

 .ةصسينكلا يف
هتمعن ىلع هلل ركصش ةصص يه

ةفاصسم زوجن نأا انل تحمصس يتلا
ءاعدو ،ةئيطخ لو بيع ب راهنلا

نيناصصم لبقملا لـيـلـلا زوـجـن نأل
.ريرصشلا براجت نم

يكينولاصستلا ناعمصس سسيدقلا ركذي
ةصصل دحاو بيترت كانه ناك هّنأا
ىرـبـكـلا موـنـلا ةـصص وـهو موــنــلا
سسيدقلا ريد نوكيبيـت يـف روـكذـمـلا
ثلاثلا نرقلا يف رهظ هّنأا ّلإا ،اباصس
يّمصس بيترـتـلا اذـهـل ٌراـصصتـخا رـصشع
هصسرامي حبصصأا>ىرغصصلامونلاةصص<
بيترتلااّمأا.ًايموينابهرلاونونمؤوملا
عوبصسألا مايأا يف ماقي حبصصأافريبكلا

.سسدقملا ينيعبرألا موصصلا نم
ةبهارلا تـحر فـلؤوـم اـنأارـق اذإا

يذلا (عبارلا نرقلا رـخاوأا) اـيرـيـثـيإا
ايجروتيللا يف امهم ًاعجرم ربتعُي
تناـك ةـمدخـلا هذـه ّنأا جــتــنــتــصسن
ايصسآاو سسطنبـلا دـب يـف ةروـصصحـم
اهفصصو يف اهركذت مل ذإا ايكاطنأاو
رصصم يف ةينابهرلا تئاعلا ماظن
لوقلا اننكمي نكل ،نيرهنلا نيب امو
ةـصصل ةـهـباـصشم ةــمدخ كاــنــه ّنإا
مونلا لبق تصسلا تاولصصلا يف مونلا
ناـبـهرـلا ماــظــن يــف ةدوــجوــمــلا
اـهـنـع ثدحـتـت يـتـلاو نـيـيرـصصمـلا

عبرأا سسويموـخاـب سسيدقـلا نـيـناوـق
.تارم

نم ىربكلا مونلا ةصص فّلأاتت
ٌحصضاو ميصسقتلا اذه .ماصسقأا ةثث
نـم ـك نـهاـكـلا مـتـخ لـخ نـم
انئابآا تاولـصصب> ةراـبـعـب ماـصسقألا
مـصسقـلا هـحاـتـتـفاو ،<...نـيـصسيّدقــلا
ةّيثثلا ةرابعلاب ةّرم ّلك يلاتلا
.<...عكرنو دجصسنل اوّمله>

ةمدخ ّلك امك لّوألا مصسقلا أادبي
،سسدقلا حورلا ءاـعدتـصساـب ةـّيـصسنـك
قـلـطـنـيـف ،ّقـحـلا حور ،يّزــعــمــلا
دجـصسنـل اوـّمـلـه> :ًـئاــق ئراــقــلا

نع ٌةرابع وه مصسقلا اذه .<...عكرنو

ّيـنـيـعـبرألا موـصصلا ةـلـحرـب ءدبـلا
ةردقلا انيدل نكت مل نإا .سسّدقملا

انتصصو انموصص ّنإاف ةرفغملا ىلع
رـفـغـتـصسن ،كلذـل .ًءاـبـه ناــنوــكــي
بورغلا ةصص دعب ،اًصضعب انصضعب
نيلواحم ،مويلا ءاصسم ماقُت يتلا
،ّيوامصسلا انيبأا ناصضحأا ىلإا ةدوعلا

انصسبليف ،ّلاصضلا نبإلا لعف املثم
ىلإا اناّيإا اًديعم ىلوألا ةّلحلا هللا

ةدئاملاب هعم حرفنو ،لّوألا انماقم
.سسّدقملا حصصفلا موي ةّيوامصسلا

ىربكلا مونلا ةشص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةّيصسكذوثرألا انتصسينك فـّثـكـت

موصصلا نمز يف اهتاولصص ةصسّدقملا
وـه موـصصلا .سسّدقـمـلا ّيـنـيـعـبرألا

نم دصسجلاو سسفنلل ٍةئيهت ُةلحرم
ديـع ،ديـجـمـلا حـصصفـلا غوـلـب لـجأا
مَزَت .مـصساوـمـلا مـصسوـمو داـيـعألا
ةأاـــصشن ذـــنـــم ةــــصصلاو موــــصصلا
تظـفاـح يذـلا رـمألا ،ةـّيـحـيـصسمـلا

برلا .اهتأاصشن ذنم ةصسيـنـكـلا هـيـلـع
ةصصلا ىلإا وعدي ًامئاد ناك عوصسي
ف سسنجلا اذه امأاو> :ًاعم موصصلاو
ىتم) <موصصلاو ةصصلاب لإا جرخي
وه رابلا ناصسنإلا نا امك .(12 :71
لــعــفــيو موــصصيو يــّلــصصي يذــلا
.ةقدصصلا

ةفورعملا تاولصصلا رثكأا نم
،ىربكلا مونلا ةصص نينمؤوملا نيب
بر اـي> ةــصصب ةــفورــعــم يــهو
سسئانكلا لك يـف ماـقـتو ،<تاّوـقـلا

رــحــب ماــيأا نــم موــي لــك ءاـــصسم
ثيح ةعمجلا موي ادع ام عوبصسألا
عـم ىرـغـصصلا موـنـلا ةـصص ماـقــت
يه ةصصلا هذه .هلإلا ةدلاو حيدم
اـهـمـيــقــي ناــك ةــيرــكــصش ةــصص

رصصقأا لكصشب ،لئاوألا نويـحـيـصسمـلا
ذخأاو تقولا عم روطت نا ثبل ام
تراصصو ،فورعملا يلاحلا لكصشلا

ةيمويلا تاولصصلا ةرود نم ًاءزج



ّلـك لـجأا نـم هـلـل هـهـّجوــن رــكــصش
لخ اهب انيلع معنأا يتلا اياطعلا
اًصضيأا مصسقلا اذه يف دجن .راهنلا

ىلع ّلدت ريمازملا رفصس نم تاءارق
ملاعلا اذه يف اهصشيعن يتلا ةايحلا

رّركن .ّبّرلا ةمـحر ىـلإا اـنـتـجاـحو
هـلـلا ّنأل> ةراـبـع مـصسقـلا اذـه يــف
نونمؤوملا دّكؤوي اـهـب يـتـلا <اـنـعـم
دناعملا ناطيصشلا نوفاخي ل مهّنأا

وهو ّبّرلا ىلـع نـيـلـكـّتـم مـهـنوـك
كلذ دعب يتأات .نيح ّلك يف مهعم
ٍموي لك ىلتُت يتـلا تاـّيراـبورـطـلا

دّكؤوت يتلاو ،ريبكلا موصصلا ماّيأا نم
راهنلا روبع دعب ّبّرلل انركصش ىلع
كركصشأا ،راهنلا تربع دق ذإا> :مصسب
.<...ّبر اي

نم يناثلا مصسقلا نهاكلا حتتفي
ٍةــصصب ىرــبــكــلا موــنــلا ةـــصص
نأا دعبف .ريبكلا سسويليصساب سسيّدقلل
يتلا دئاكملا ّلـك نـم هـلـلا اـنَذـقـنأا

نحن اه ،انراهن لخ اهانهجاو
ةّيهلإلا ةمحرـلا بلـطـل نوـبـّهأاـتـم
اـنـه أارـقـن .هـّلـل ًةـبوــت نــيــمّدقــم
ةباثمب وه يذلا نيصسمخلا رومزملا
مصسقلا اذه يف ولتن .ةبوتلل ٍديصشن
بلطي ريمازملاو تاولصصلا نم ًةقاب
ىلع نارفغلا اهلـخ نـم نـمؤوـمـلا

صسنمو كلـمـلاو ّيـبـنـلا دواد رارـغ ىّ
نوكيف مصسقلا اذه ماتخ اّمأا .كلملا
اًرارـم ،اـهـيـف بلـطـن ةـّيراـبورـطــب
ًةرصشابم ةّيهلإلا ةـمـحرـلا ،اًرارـكـتو
هـلإلا ةدلاو رـبــع اــمــك هــلــلا نــم
.هللا ىدل اهتّلادو اهتاعافصشب

ةصصلا هذه نم ثلاثلا مصسقلا
نعإاو هّلل دجملا ميدقتل سصّصصخم
نأا هـلـلا ىـلإا هـيــف بلــطــن .هدجــم
املثم ٍبيع ب ليّللا زوجنل انقفاري
اذه يف ،نلعن .انراهن يف انَقفار
برقألا ةـصصلا لـخ نـم ،مـصسقـلا
ّبر وه هللا ّنأا ،نينمؤوملا بولق ىلإا

ةينامث ذنم ةينحنم تناك
رهظأا لاـحـلـل ،ًاـماـع رـصشع
دّرمتي أادبو ههجو ناطيصشلا

ل دصسا نأل روـفـلا ىــلــع
لعف ةيؤور لمتحي نأا هنك

وــل عــجار) دحأا عـــم ا
ل دـصســا .(11-71 :31
مـيـحا حور نإا .فـقوـتـي
لك ىلـع رـصشبـلا لـك دصسحـي
 .ءيصش

هنأا نآلا نورت اذكه ...
.انـصسفـنأا يوادن نأا اـنـيـلـع
ًاــموــي حـــمـــصسن لأا بجـــي
انبولق إا لوخدلاب دصسحلل

مـــصسلا رــــّمدي دصسا نأل
.حورــلا َءودهو يـــلـــخادلا
مث ،مصس  اننأا بصسحنل
انخيو انل ٌقيدصص يتأاي
ًاملظ فقا دق سصخصش نع
اذه .ىصضم اـمـيـف اـنـّقـحـب
حـجاـن نآلا وــه سصخــصشلا

 نإا .ثكلا قّقح دقو ًادج
اذـه اـنــحــَماــصس دق نــكــن
دصسا حور نإاف سصخصشلا
اذه .ةرصشابـم هـصسأارـب ّلـطـُي
نوكن نأا بجي .ثدحي ام
ةـصصلا  ظـقـي ًاــمود
هيحوـي اـم ًادبأا لـبـقـن لأاو
.دصسا ُحور انل

يبرشصلا سسوادت خيششلا

اي> :انمحارو اننيعم وهو دونجلا
انل سسيل هّنإاف ،انعم نك تاّوقلا ّبر
ولتي .<...كاوصس ٌنيعم نازحألا يف
لبـق ،موـصصلا اذـه لـخ ،نـمؤوـمـلا
سسيّدقلا ةصص ،مونـلا ىـلإا دوـلـخـلا
دّيصسو برلا اهّيأا> :ّينايرصسلا مارفأا

ةلاطبلا حور نم ينقتعأا ،يتايح
مكلاو ةصساـئرـلا ّبحو لوـصضفـلاو
ةـصصلا هذـه لـّكـصشت .<...لاــّطــبــلا

بلطو قاحصسنإلاو عصضاوتلا ةورذ
.ةّيهلإلا ةّونبلا

ىّوقتيو موصصلاب حورلا يذتغت
ةدئاملا اـًبـّقرـتـم ةـصصلاـب دصسجـلا
حـيـصسمـلا اـًنـياـعـمو ،ةــّيــحــصصفــلا

نمؤوملا كراصشي .انلجأا نم اًبولصصم
يـف دّدصشتـيـل تاوــلــصصلا هذــه يــف

لانيلو ،سسيلبإا دئاكم ّدصض هعارصص
يتلا ةنوعملا هذه ،ةّيهلإلا ةنوعملا
،ديجملا ةمايقلا موي غولبل هدعاصست

تيزب هاّيإا اًئلامو هحابصصم ًماح
لاـثـم ىـلـع ةـجـهـبــلاو ةواــقــنــلا
حرف ىلإا لخديف ،تقاعلا ىراذعلا
ةّيحصصفلا ةدئاملا ىلإا سسلجيو هّبر
.ّيدبألا دجملا يف كراصشيو

موشصلا ـــــــــــــــــ
ّطح وه طقف لكألا نع عانتمإلا

يـف بوـلـطـمـلا .موــصصلا ةــمارــكــل
مفلا ةطصساوب عانتمإلا سسيل موصصلا
ناذآلاو نوــيــعــلا ةــطــصساوــب لـــب
موـــصصن .مـــصسجـــلا لــــكو يديألاو
نع داعتبإلاو ةراهـطـلاـب يديألاـب
نع داـعـتـبإلاـب لـجرألاو ،ةـقرـصسلا
نوـيـعـلاو ،ةـمّرــحــمــلا دهاــصشمــلا
ءيصش ّيأا ىلإا رظنلا نع عانتمإلاب
...يرغي

ريبكلا سسويليشساب سسيدقلا
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