
ةلاسسرلا ـــــــــــــــــ
(02-21 :٥ لسسرلا لامعأا)

 ىلع تَرَج ِمايألا كلت
ُبئاجعو ٌتايآا ِلسسرلا يديأا

اوـناـكو .بعـسشلا  ٌةثــك
ِقاور  ٍةدحاو ٍسسفنب مهّلك
نم ٌدحأا نكي و *ناميلسس
نأا ُئجـــــي نـــــيرــــــخآلا
ُبعسشلا ناك نكل .مهَطِلاخُي
ٌتاعامج ناكو *مهـمـظـعـُي
َنومسضني ٍءاسسنو ٍلاجر نم
ىتح *برلاب َنمؤوم ٍةكب
َنوجرخي اوـناـك َسساـنـلا نإا
ِعراوـــسشلا إا ىـــسضراــــب
ٍةرِسسأاو ٍسشُرُفىلعمهَنوعسضيو
دنع َسسرطـُب لـِظ وـلو َعـقـيـل
*مهنم ٍسضعب ىلع ِهزايتجا

إا ًاـسضيأا عـمـتــجــي ناــكو
يتلا ِندا ُروهمج َميلسشروأا

ىـسضرـم نوـلـِمـحـي اـهـلوـح
.ةسس ٍحاورأا نم َبذعمو
سشـُي اوـناـكـف *مهُعيمج نوـَفـْ
لكو ِةـنـهـكـلا ُسسيـئر ماـقـف ِةعيسش نم مهو هـعـم نـيذـلا
*ًةَغ اوأتماو َيقودسصلا

ِلُسسرلا ىلع مـهـَيديأا اوـَقـلأاـف
*ّماعلا ِسسبا  مهولعجو
َباوـبأا برـلا ُكـم حــتــفــف
مهجرخأاو ًيل ِنجسسلا

سضمأا *لاــقو  اوــفــِقو اوــُ
َبعـسشلا اوـمـّلـكو ِلــكــيــهــلا
 .ِةايا هذه ِتاملك ِعيمجب

اموت دحأا ـــــــــــــــــــ
عوـبـسسأا دعـب اـموـت دحأا يـتأاـي

ةمدخ هيف ديـعـن ،فـّثـكـم ّيـحـسصف
ّنأاـكو ،ٍموـي ّلـك ًةـلـماـك ةـماـيـقــلا
اـــنوـــعدت .دحاو موـــي عوـــبـــسسألا

نوـكـن نأل ةـسسّدقـمـلا اـنــتــسسيــنــك
ّيداملا ّكسشلاب عقن ل يك نيظّقيتم
امدنع اموت لوسسرلا هيف عقو يذلا
اـــًتاــــبــــثإا دارأا

ىلـــــع اـيداــــم
ّبرــــلا ةــــمايـق
نـيـب نـم عوـسسي
يــــف .تاوـــمألا
دّكؤوت ،لـباـقـمـلا

انـــــــــتسســـينـــك
ىلع ةـسسّدـــقـمـلا
ىرــسشــــــبـــلا ّنأا
موقت ةمايـقـلاـب
ةمـــــــلـك ىـــلـع
انيلإا تلسصو يتلا ةبوتكملا ةراسشبلا

.سسّدقملا باتكلا يف
عطقملا يف ،ةسسينكلا اـنـعـسضت

انعماسسم ىلع ىلتُي يذلا ّيليجنإلا
فــقوــم ماــمأا ،(13-91 :02وي)
ٍموي ّلك نمؤومـلا ناـسسنإلا هـهـجاوـي
نمؤوي هّنإا .حيسسملا يف هتايح نم
فاخي اًنايحأا هّنكل ،ّبرلا ةمايقب
نم ،هسسفن ىلع قلغنيف ،هلوح نّمم
سضّرعتي ،ىرـخُأا ةـهـج نـمو ،ةـهـج
ّمأاب ّبرلا ةمايق َري مل هّنإا .ّكّسشلل

ناهرب نع ثحبلل ىعـسسيـف ،هـنـيـع
عقيف ،ىودج نود نم ،اهيلع ّيّدام

.لوسسرلا اموت هيف عقو امب
سساسسأا عوسسي ّبرلا ةمايقب ناميإلا
موقي ناميإلا اذـهو ،نـمؤوـمـلا ةاـيـح
يذـلا يأا ،ّيـلوـسسرـلا ناـمـيإلا ىــلــع
لسسرلا ةراسشب لخ نم انيلإا لسصو
:سسّدقملا باتكلا يف انل تظفُح يتلا
ليـجـنإلاـب ةوـخإلا اـهـّيأا مـكـفّرـعأاو>
نوموقتو هومتلبقو هب مكترّسشب يذلا

متنك نإا ،نوسصلخت اًسضيأا هبو ،هيف
ّيأا نورـــكذــــت
سشب ٍمـك مكـترـّ
متنك اذإا ّلإا ،هب
.اًثبع متنمآا دق
دق يـــنــــّنإاــــف
مـكـيـلإا ُتمـّلــسس
اــم لّوألا يـــف
اًسضيأا انأا هُتلبق
حـــيـــسسمـــلا ّنأا

لـجأا نـم تاـم
اـــناـــياـــطـــخ

يف ماق هّنأاو ،نفُد هّنأاو ،بتكلا بسسح
رهظ هّنأاو ،بتكلا بسسح ثلاثلا مويلا
ناك نإا نكلو ...رسشع ينثإل ّمث افسصل
،تاومألا نم ماق هّنأا هب زركُي حيسسملا

سسيل نأا مـكـنـيـب ٌموـق لوـقـي فـيـكـف
ةمايق نكـت مـل نإاـف ؟تاوـمأا ةـماـيـق
نإاو ،ماق دق حيسسملا نوكي ف ٍتاومأا
ةـلـطاـبـف ماـق دق حـيـسسمـلا نـكـي مــل
سضيأا لـطاـبو اــنــتزارــك .مـكـناـمـيإا اـً
سضيأا نـحـن دجوـنو هـلـل ٍروز دوـهـسش اـً
ماقأا هّنأا هللا ةهج نم اندهسش انّنأل
ىتوملا ناك نإا همقي مل وهو حيسسملا

ل ىتوملا ناك نإا هّنأل .نوموقي ل
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يهو ،لسسرلا يديأاب ةبوتكم ّبرلا
ىلع سسيل كلذل ،انسصخـل ةـيـفاـك
تامولعـم نـع ثحـبـي نأا ناـسسنإلا

ام وأا هب ماق ام وأا عوسسي ّبرلا نع
لب ،لسسرلا انل هلقن ام ريغ ،هلاق
ّبرلا هـب هرـمأا اـم لـعـفـي نأا هـيـلـع
،ةبوتكملا ةراسشبلا هذه يف عوسسي
يذلا قيرطلا يف ريسسي نأا هيلعو
يننوّبحت متنك نإا> :ّبرلا انل همسسر
هدنع يذلا ...ياـياـسصو اوـظـفـحاـف
يذـلا وـهـف اـهـظـفـحـيو ياـياـسصو
يبأا هّبحي ينّبحي يذـلاو ،يـنـّبـحـي
:41 وي) <يتاذ هل رهظُأاو هّبحأا انأاو
اذـه نــع اــنــلءاــسست اذإا .(٥1-12
،لوسسرلا اموت لاثم ىلع ،قيرطلا

:هسسفن عوسسي ّبرلا يف هدجن انّنإاف
ملعن انسسل دّيسس اي :اموت هل لاق>
فرعن نأا ردقن فيكف ،بهذت نيأا
وـه اـنأا :عوـسسي هـل لاـق ؟قـيرـطــلا
:41 وي) <ةايحلاو ّقحلاو قيرطلا

٥-6).

توملاو ةاناعملا ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هنايسصع دعب ناسسنإلا طوقسس

ىلع تسسكعنا جئاتنـب بـّبـسست ،هـلـلا
بعـتـلا حـبـسصأا .ةـّيـموـيـلا هـتاـيــح
توملاو مـلألاو عوـجـلاو سشطـعـلاو
.ةّيمويلا انتايح نم اًءزج اهريغو
ءانتقا> وه ّيحيسسم ّلك فده ّنإا
سسيّدقلا لوقي امك <سسدقلا حورلا
اـمدنـعو ،يـكـسسفوراـسس مـيـفارـيــسس
نأا عيطتسسي سسدقلا حورـلا يـنـتـقـي
ثيح ةّيسسودرفلا هتلاح ىلإا دوعي
جئاتـنـلا كلـت ّلـك فرـعـي نـكـي مـل
عم سشيعن انّنأا امب ،نكل .ةّيبلسسلا

انيلع ،ىلوألا ةئيطخلا جئاتن ّلك
اـهـعـم لـماـعـتـن فـيـك مـّلـعـتـن نأا

.فدهلا غولبل اهنم ديفتسسنو
ةايح يف توملاو ةاـناـعـمـلا

ةرادسص نّــتــحــي ّيـــحـــيـــسسمـــلا

ليإلا ــــــــــــــــ
(13-91 :02 انحوي)

يــسشع تناــك اكلذ ُةــ
ِعوـبـسسألا ُلوأا وـهو ِموـيـلا

ناك ثيح ٌةقلغُم ُباوبألاو
ًافوخ َعمت ُذيـمـتـلا

ُعوـسسي ءاـج دوـهــيــلا نــم
لاـقو *ِطـْسسوـلا  فـقوو
لاق املف *مكل ُمسسلا مهل

.هـَبـنـجو ِهـيدي مـُهارأا اذــه
اورسصبأا ح ُذيمتلاحرفف
ًةـيـناـث مـهـل لاـقو *برـلا
ينلسسرأا اـمـك مـكـل ُمـسسلا
*مـكـُلـسسرأا اـنأا كلذــك ُبآلا

مهـيـف خـفـن اذـه لاـق او
َحورـلا اوذــُخ مــهــل لاــقو
رََفغ نَم *سسدقـــــــلا

نمو مهـل رـَفـغـُت مهاياطخ
*ْتَكِسسمُأا مهاياطخمتكسسمَأا
َرَسشَع ْيَنثإلا ُدحأا اموت امأا
ملف مأاوتـلا هـل ُلاـقـي يذـلا
*عوسسي َءاجحمهعمنكي
َنورخآلا ُذيمتلا هل لاقف
لاقف .برلا انيأار دق اننإا
َرــَثأا ْنــِياـــعأا  نإا مـــهـــل
عسضأاو ِهيدي  ِ ماسسا
ماسسا رـثأا  يـعـبـسصإا

ل ِهـبـنــج  يدي ْعــَسضأاو
ٍمايأا ِةيناـمـث دعـبو *نـمؤوأا

ًخاد ًاسضيأا ُهذيمت ناك
ُعوسسي ىتأاف مهعم اموتو
 َفقوو ٌةقَلغُم ُباوبألاو
*مكل ُمسسلا لاقو طْسسولا
كعبسصإا تاه :اموتللاقمث
ِتاهو يدينياعوانههإا
لو يبنج  اهْعَسضَو كدي
*ًانمؤوم لب ٍنمؤوم َغ ْنكت
يّبر :هل لاقو اموت باجأا

:عوـسسي هـل لاــق *يــهــلإاو
ىبوط ،َتنمآا ينَتيأار َكنأل

.ماق دق حيسسملا نوكي ف نوموقي
ٌلطابف ماق دق حيسسملا نكي مل نإاو
<مكاياطخ يف ُدعب متـنأا .مـكـناـمـيإا
.(71-1 :٥1 وك1)

ةمايقلاـب ناـمـيإلا اذـه سسيـل
قـّلـعـتـي اـًناـمـيإا سسيـل يأا ،اــيدرــف
ّبرلا ّنإاف ،كلذل .هدحو ناسسنإلاب
يتلا زجاوحلا قرتخا مئاقلا عوسسي
فوخلا ببسسل> ،هذيـمـت اـهـعـسضو
نـعإل مـهـلـسسرأاو ،<دوـهــيــلا نــم
ملاـعـلـل اـياـطـخـلا نارـفـغ ةـلاـسسر
مكلسسرأا بآلا ينلسسرأا امك> :عمجأا
لاقو مهيف خفن اذه لاق اّمـلو .انأا
مترفغ نم .سسدقلا حورلا اولبقا مهل

متكـسسمأا نـمو ،هـل رـفـغـُت هاـياـطـخ
-12 :02وـي) <تكـسسمُأا هاـياـطـخ
انتسسينـك هـنـع رـّبـعـت اـم اذـه .(32
،ثوعابلا نينثإا ةمدخ يف ةسسّدقملا

عـطـقـمــلا نــم مــسسق أارــقــُي نــيــح
تاغلب ،مويلا ىلتُي يذلا ّيليجنإلا

ةمايقب ةزاركلا نع اًريبعت ،ةفلتخم
.ملاعلا ّلكل عوسسي ّبرلا

لوسسرلا لّكسشي ،ىرخُأا ةيحان نم
اـنـّنإا .اـّنـم ٍدحاو ّلـكـل ًلاـثـم اـموـت
نيب نم مئاقلا عوسسي ّبرلاب نمؤون
نأل نوّدعتسسم نحن لب ل ،تاومألا
لاقف> :توملا ىّتح انناميإاب بهذن
ذيمتلل مأاوتلا هل لاقُي يذلا اموت
سضيأا نـحـن بهذـنـل :هـئاـقـفر يكل اً
ّكسشلا يف عقن دق انّنكل ،<هعم تومن
نأا دارأاف ،لوـسسرـلا هـيـف عـقو يذـلا
ّنأا ّلإا .هيديب سسمليو هينيعب ىري
اموت هاجت اًعطاق ناك عوسسي ّبرلا

يذّلل فـيـكـف ،هـفـقوـم ذـخأاـي نـمو
نأا لوسسرلا مف نم ةراسشبلا عمسسي
يف ،يّسسح ليلد نود نم هقّدسصي

هنكـمـي ل هـسسفـن لوـسسرـلا ّنأا نـيـح
ينتيأار كّنأل :عوسسي هل لاق> :كلذ
اونمآا نيذّلل ىبوط ؟َتنمآا اموت اي
.(92 :02وي) <اوري ملو

ةمايقب ةراسشبلا هذه انيلإا تلسصو



*اوـنــمآاو اوَرــَي  نــيذــلــل
عـنـسص ًةثـك َرــَخُأا ٍتاــيآاو
 هذـيــمــت ماــمأا ُعوــسسي
امأاو .باتكلا اذه  بَتكُت
اوـنـمؤوـتـل تبـتـُك دقـف هذـه
ُنبا ُحيسسا وه عوسسي نأاب
اذإا مكـل َنوـكـت يـكـلو .هـللا
  .همسساب ٌةايح متنمآا

لمأات ـــــــــــــ
نع دعبأا :يعارلا  لاق

ًادبأا ددت لو كسشلا كسسفن
 إا لسسوتلا كلوقب هللا:

عرسضتأا نأا يـنـنـك فـيـك
وـــه فـــيـــكو هــــلــــلا إا
نأا دعــب  بيــجــتــسسيـــسس
اياـطا هذـه لـك تبـكـترا
رّكفت ل ؟هقح  ةميسسا

برلا إا هّجوت نكلو اذكه
وي ؛7 :42 را) كبلق لك نم
ةقثب هيلإا عّرسضتو (21 :2
،هتمحر ميظع ىدم فرعتف
لـب كنـع ىـّلـخـتـي نــل هــنا
عيـمـج يـّبـلـيـسس سسكـعـلاـب
هـلــلا ّنأل .كسسفــن تاــبــغر
ل وهف ،رسشبلاك ًادوقح سسيل
فأارـيو ةـنـيـغـسضلا فرـعــي
.هتقيلخب

لك نم كبلق ًاذإا رّهط
لّسسوت .اعلا اذـه لـيـطاـبأا
لـك لاــنــت تنأاو هــلــلا إا
هللا إا تعّرسضت اذإا .ءيسش
.ًابلط كل ّدري نل وهف ةقثب
تكـكـسش تنأا اذإا سسكـعـلاـبو

 ًائيسش لاـنـت نـلـف كبـلـق
نـيذـلا نأل كتاــبــلــط نــم
مــهــف هــلــلا  نوـــّكـــسشي
نوــلــسصحـــي لو نوددم
امأا نوبلطي ا ءيسش ىلع
مهنإاف لماك مهناإا نيذلا
مهتقثو ءيسش لك نوـبـلـطـي
(31 :2 زم) برلاب ةلماك

نـع رـيـبـعـتـلا لاـكـسشأا نــم سضعــب
نع لاكسشألا هذه جتنـت .ةاـناـعـمـلا

ببسسب اـّنـم بيرـق سصخـسش ةراـسسخ
توملا ّنأا ىلإا هبتنن نأا مهم .توملا

رايخ انل سسيلو انتدارإا نع جراخ
يـه ةرـيـثـك .هـمدع وأا هـثودح يــف

يـف اـهارـن يـتـلا عـّجـفـتـلا تلاـح
سصوسصخ اـنـتاـعـمـتـجـم توم دنع اً
امدنع هعمسسن ام لّوأاو ،ٍدلو وأا باسش
ءاقلإا وه اهتاسساؤومل ةلئاعلا روزن
اذه هللا لعف اذامل> :هللا ىلع موّللا
انديقف هب ماق يذلا بنذلا ام ؟انب

ناك دقل ؟توـمـلا ءازـج لاـن ىـتـح
لعفيو سسانلا عيمج ّبحيو يّلسصي
اًنف ذخأاي ملو هذخأا اذامل ،ريخلا
هذه رـثـكـت .<؟...يـنازـلا وأا قراـسسلا
ّمهم .توملا دنع اهريغو ةلئسسألا
:ةمكحلا رفسس يف هللا لوق رّكذتن نأا
ناكو ،هّبحأاف هلل ايسضرم ناك هّنإا>
هفطخ .هلقنف ةأاطخـلا نـيـب سشيـعـي
يغطي لو ،هلقع ّرسشلا رّيغي يكل
 .(11-01 :4 ةمكح) <هسسفن ّسشغلا

لحارم ةّدع نع ثّدحتلا اننكمي
.عّجفـتـلا وأا نزـحـلا نـم بناوـج وأا
ام ّنأا ركننف ،ناركنلا ةلحرمب أادبن
ريغ هنا وأا ًعف ثدح دق اننزحأا

بناـج ىـلإا .عــقــي مــلو حــيــحــسص
بسضغلاب ناـسسنإلا رـعـسشي نارـكـنـلا

اذهو .هل بيرق نادقف ثدح لايح
نوكي نايحألا سضعب يف بسضغلا

بسضغـلا دـّكؤوـي .هـلـلا ّدسض اـًهـّجوــم
وأا تام نم ّبحي ناك مك هبحاسصل
ام رادقم ام وأا هب اًقّلعتم ناك مك
لواـحـي نــَم ًاــسضيأا كاــنــه .دــَقــَف
،اهعنم وأا هتراسسخ نع سضيوعتلا

ةّيوقتلا لامعألا سضعبب مايقلا ربع
يـف لـخدي هـنأاـكو ،ةــيرــيــخــلا وأا

دعبُت اذك تلعف اذإا :هللا عم ةمواسسم
نع ةلثمألا دحأا .ةبيسصملا هذه ينع
سضرمي امدنع وه ةمواسسملا أادبم
أادبيف هتـلاـح ءوـسس فـسشتـكـيو ،ٌدحأا

ّلك اهلوح لءاسستي يتلا عيسضاوملا
سضّرعت اّنم لك .امهربتخا ناسسنإا
دهسش وأا ايسصخسش مّلأات وأا ،سضرملل

يه ةاناـعـمـلا .دحأا ةاـناـعـم ىـلـع
نـع جـتـنــي يذــلا ديدسشلا قــيــسضلا
ةـــمـــسس دّدهـــت يـــتــــلا ثادحألا
ةاـناـعـمـلا رـسصحــنــت ل .سصخــسشلا
اًبلاغ لب ،اهربتخي يذلا سصخسشلاب
نيطيحملاب ريثأاتلا ىلإا يّدؤوت ام
ةلئاع يف ٍباسش ةافو دنع ،ًثم .هب
امدنع وأا ،يناعت اهّلك ةلئاعلا نإاف
هّلك تيبلا ّنإاف دلوألا دحأا سضرمي
امدنـع ةاـناـعـمـلا ثدحـت .يـناـعـي
هدوجو دّدهي رطخب ناسسنإلا رعسشي
تاقعلا نزاوت دّدهي وأا ّيسصخسشلا
ّرمتـسستو ،هـتاـيـح يـف ةـيـعـيـبـطـلا
وأا رطخلا اذه لوزي ىّتح ةاناعملا
ةـقـيرـط يـناـعُـمـلا ناــسسنإلا دجــي
.هدقف يذلا نزاوتلا ديعتسسيل

ةعيبطلا هـلــلا ذـخـّتا اـــــمدنـع
ربتخاو اهسصاوخ ّلك ذخأا ،ةّيرسشبلا

ىّتح ةدلولا نم اـهـسصئاـسصخ ّلـك
ادع ام ،توـمـلاو ةاـناـعـمـلاو مـلألا
ةعيبطلا بناوج ّلك ذخأات .ةئيطخلا
ءوـسض يـف اًديدج ىـنـعـم ةـّيرـسشبـلا
سسجـت ىنعم اهل انـتاـناـعـم .هـلـلا دـّ
ناسسنإا ّلك .حيسسملا ةاناعم ببسسب
امك ،بولسصملا حيسسملل ةنوقيأا وه
نيذلا مكلك> :سسلوب لوسسرلا لوقي
مـتـسسبـل دق حـيـسسمـلاــب مــتدمــتــعا
دق اّنك نإا>و ( 3: 72غ) <حيسسملا

ايحنسس انّنأا نمؤون ،حيسسملا عم انتم
،انـه نـم .(8 :6 ور) <هـعـم اـًسضيأا
ىـلـع اذاـمـل مـهـفـن نأا عـيــطــتــسسن
لـّمـحـتـي نأا ّيـحـيـسسمــلا ناــسسنإلا

،ربسصو حرفب هـتاـناـعـم وأا هـسضرـم
هـّنألو ،هـقـلاـخ ةروـسص ىـلـع هــّنأل
ىلإا هب يّدؤويسس اذه ّلك ّنأاب ملاع
.سصخلا

عّجفتلا نع ثيدحلا ىلإا لقتنن
سضيأا يـه يـتـلا دادحـلاو نزـحـلاو اً



ةـيوـقـت فدهـب موـسصلاو ةـسصلاـب
هبتنن نأا انيلع .ةـّيـحورـلا هـتاـيـح

ناــك نإاــف ،كلذ نــم فدهــلا ىــلإا
توـــمـــلـــل دادعـــتـــسسإلا اـــنــــفده
هللا عمو انسسفنأا عـم ةـحـلاـسصمـلاو
ناك نإا نكل ،نيحبارلا نحن نوكن
ّنأاب ّنظلاو ءافسشلا راظتنا فدهلا
هّنأا ةـجردل اـيوـق حـبـسصي ناـسسنإلا
ٍذئدنع ،هسضرم ىلع بّلغتلا عيطتسسي
ةمواسسملا أادبم يف انلخد  دق نوكن
اــنــفده اــنرــسسخ كلذــب نوــكـــنو
.سصخلل دادعتسسإلا يأا ّيسساسسألا
سسأايلا ةلحرم ىلإا كلذ دعب لسصن
ىلع اًرطخ لّكسشت دق يتلا ةبآاكلاو

اـيـسسفـنو اـيدسسج ناــسسنإلا ةاــيــح
نأا مهملا نمو ،ايحورو ايعامتجاو
ل ىّتح ةلحرملا هذه يف رسصتنن
ىلإا لـسصن ،اًرـيـخأا .رـيـثـكـلا رـسسخـن
عـيـطـتـسسن ثيـح ،لوـبـقـلا ةـلـحرـم
ّبحن نَم نادقف ةركف عم فّيكتلا

ايدسسج هانرسسخ نَم ّنأا اهيف مهفنو
.دّبؤوملا هركذ لخ نم انعم ىقبي
هنادقف ةركف ذبـحـن ل اـنـّنأا فرـعـن
،انتراـسسخ سضّوـعـيـسس ءيـسش ل نأاو
سشياعتن فيك فرعن نأا ّمهملا ّنكل
.ديدجلا عسضولا اذه عم

يف سضرملا وأا توملا ثودح
اـنـتدارإا نـع جراـخ رـمأا اـنـتاـيــح

انتجلاعم ةّيفيك نـكـل ،ةـّيـسصخـسشلا
لماكل عـسضخـت تارـيـيـغـتـلا هذـهـل

نأا ّيرورسض .ةـّيـسصخـسشلا اـنـتـّيرـح
،نيّيحيسسمك ،عيطتسسن فيك فرعن
يف مـّلأاـتـيو يـناـعـي نـَم ةدعاـسسم
ام يف وأا ّبحي نَم توم ةجلاعم
يف مهدعاسسن نأا ًلّوأا انيلع .يسساقي
مّلعتلا وحن ههيجوتو مهنزح مهف
ّنأا ىلإا رظنلا تفل ربع ،ًثم .هنم
،ةعيبطلا نع جراخ هّنأا امب ،توملا

انيلعو نامزلل عسضخي ل كلذب وهف

نوّلسصي مهنأل ،نوباجتسسُيف
لــكو .ددرــت نود ناإاــب
بتــي  نإا ددم ناـــسسنإا

.سصلخي نأا بعسصلا نمف
لك نم كبلق ًاذإا رّهط

هــنأل ناإلا سسبــلاو ،ّكسش
هـــلـــلا نأاـــب قـــثو يوــــق
.كتابـلـط لـك بيـجـتـسسيـسس
إا ًائيسش ًاموي تبلط اذإاو
كل هحنم  رّخأاتو برلا

كتسص نأل برطسضت ف
 بجتسست  انا ذإا لا
كسش لو عجري خأاتلا اذه
أاط باقع وأا ةن إا
نع ًاذإا فكت ف هله تنأا

،كسسفـن هاـنـمـتـت اـم بلــط
نكلو .هـيـلـع لـسص تنأاو
يــــّلــــسصت تنأاو تنــــك اذإا
ف كسشلاو طونقلل ملسستسست
يذـلا ل كسسفــن ّلإا مــهــّتــت
نم كسسفن ظـفـحا .كيـطـعـي
ّرــــسضم هـــــنا :كسشلا اذـــــه
علتقيو باوسصلـل فـلاو
،سساــنــلا نــم ثــك ناإا

 خسسارلا سسانلا ىتح
نـبا وـه كسشلاـف .مـهــناإا
ًاغيلب ًاررسض بّبسسيو سسيلبا
كسشلا ًاذإا رقتحاف .هّللاماّدخب
ءيسش لك  هيلع بلغتو
،يوق تباث ناإاب عّرذتو
لك هـنـم ىـجرـُي ناإلاـف

 ،ءيسش لك ققحيو خ
ةقث ل يذلا كسشلا نا ح
عيمج  قفخي هتاذ هل
:هلوقب متتخاو .هـعـيراـسشم
يتأاي ناإلا نا ىرت تنأا>
برـلا دنـع نـم ىـلـعـلا نـم
كسشلا امأا ةميظع ةردق هلو
نم يتأاي يسضرأا حور وهف
.<هل ةردق لو ناطيسشلا

سسامرهل يعارلا باتك

اًمود نيزهاـج نوـكـنو هـبـتـنـن نأا
نأا اـنـيـلـع .هـلـّبـقـتو هـلاـبـقــتــسسل
سضيأا فـطاـعـتــن ،مـلأاـتـي نـَم عـم اـً
هب رعسشنو هبناج ىلإا انّنأاب هرعسشُنو
 .هبحنو

توملاو ملألا عوسضوم لّكسشي
يتلا ةـبـعـسصلا تاـسشقاـنـمـلا ىدحإا
اذه ّنأا كلذ ،تاعمتجملا ّلك هجاوت
،ناـسسنإلا دوـجو دّدهـي عوـسضوـمـلا

ليحتسسملاب مايقلا لواحيسس ٍذئدنع
سضرـمـلاو توـمـلا .هـنـم بورـهـلــل
،ةمـّتـحـم روـمأا ةاـناـعـمـلاو مـلألاو
فـيــك فرــعــن نأا اــنــيــلــع كلذــل
دنـع اـهـنـم ديـفـتـسسنو اـهــهــجاوــن

اـنـفده ىـلإا لـسصن يـكـل اــهــثودح
هـلـلاـب داـحـّتلا وـهو لأا ىــمــسسألا

ةّيسسودرفلا اـنـتـلاـح ىـلإا ةدوـعـلاو
لب توم لو ملأا لو نزح ل> ثيح
.<ىنفت ل ةايح
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