
ةلاشسرلا ــــــــــــــــ
(61-9 :4 سسوثنروك1)

انَزربأأ دق َهللأ نإأ ُةوخإأ اي
ِسسانلأ يرـِخآأ َلـسسرـلأ ُنـحـن
.توـمـلـل َنوـلوـع اـنـنأاـك
ِاعلل ًأدهسشم انرِسص دق انأل
ُنـحـن *رـسشبـلأو ِةـكــئأو

امأأ ِحيسسأ ِلجأأ نم ٌلاهج
.حيسسأ  ُءامـكـحـف مـتـنأأ
.ُءايوقأأ متنأأو ُءافعُسض ُنحن
ُنــحــنو نوــمرــكــُم مــتـــنأأ

ِةعاسسلأ هذه إأو *نوناهُم
ىرْعَنو ُسشَطعنو ُعو ُنحن
ُبعتنو *انل َرأرق لو ُمَطلُنو
.كِراـبـُنـف ُمـَتـسشـُن .لــِماــع
ُعنسشُي *لِمـتـحـنـف ُدهـَطـسضـُن
انرِسص دق .عرسضتنـف اـنـيـلـع
ٍخاـسسوأاـكو ِاـعـلأ ِرأذـقأاــك
*نآلأ إأ ُعيمأ اهُثِبختسسي
أذه ُبتكأأ مـُكـَلـِجـخُأل ُتسسلو
يدلوأاـك مـُكــُظــِعَأأ اــمــنإأو
مكل ناك ولو هنأل *ءابحألأ
 َنـــيدسشرُأ نـــم ٌةوــــبر
ٌءاــبآأ مــكــل َسسيــل ِحــيــسسأ

مكُتْدـَلَو اـنأأ يـّنأل *نوثـك
َعوــــــسســـي حــيــسســأ يــــف
نأأ مكيلإأ ُبلطأاف *ليإلاب
.يب نيدتقم أونوكت

؟مكعم نوكأا ىتم إا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ىلع ىلتُي يذلأ ليإلأ عقي

ةثداح دعب ةرسشابم مويلأ انعماسسم
71) روباث لبج ىلع ّبرلأ يّل:
هنأأ ليإلأ قايسس نم مهفن .(1-9
هذيمت عم عوسسي برلأ ةدوع دعب
،لبأ نم انحويو بوقعيو سسرطب
رسضحأأ هنأ هل لاقو لجر هيلإأ مدقت
سسوـسسمأ هـَنـبأ

رـيّرــــسشلأ نــــــم
هذــيـــمــــت إأ

أوعيـطـتـــسسي و
،هوــــفـــــسشــي نأأ

ّبرلأ سضعتـماـف
مدع نــــم ةّدسشب
 .ناإلأ

ّبرـلأ ناــك
حـنـم دق عوــسسي
اًناطلسس ذيمتلأ
أوفسشيو ةسسجّنلأ حأورألأ أوـجرـخـيـل
،(1 :01 تم) فعسض ّلكو سضرم ّلك
اي> :حرفب ّبرلل أولاق مهسسفنأأ مهو
انـل عـسضخـت طاـيـسشلأ ىـّتـح ،ّبر
 مهّنـكـل ،(71 :01 ول) <كمـسساـب
كأذ أوفسشي نأأ ةّرأ هذه أوعيطتسسي
ّكسشلأ ذيمتلأ ُزجع َلخدأأ .ناسسنإلأ

 و مهبولق رهظي .دلأولأ بلق
درسسلأ  درأولأ دلأولأ مك نم أذه
لاـق ذإأ ،ةــثداأ هذــهــل ّيــسسقرأ
اًئيسش عيطتسست تنك نإأ> :ّبرلل دلأولأ

.(22 :9 رم) <اّنعأأو انيلع نّنحتف
ّيليإلأ بسسحب ،اًسضيأأ ةبتكلأ ناك
نم ذيمتلأ عم نورواحتي ،سسقرم

أوفسشي نأأ أوعـيـطـتـسسي  مـهـّنأأ ةـهـج
كسش ردسصم مهزـجـع راـسصف ،ّيـبـسصلأ
ناطلـسس مـهاـطـعأأ يذـلأ ّبرـلأ ةردقـب
.ءافسشلأ

:ًئاق عمأ عوسسي ّبرلأ بتاع
إأ ،جوعألأ نمؤوأ غ ليأ اهّيأأ>
ىـتـم ىـتــح ،مــكــعــم نوــكأأ ىــتــم
جعزي ام .(71 :01 تم) <مكلمتحأأ
مدع  ةعرسسب عقن دق انّنأأ اقح ّبرلأ

مـغرـف .ناإلأ
تأزـجـعأ ّلـك
اهـلـمـعـي يـتـلأ

 نإأ ،اــنــعـــم
ةّرـم بجــتــسسي
ةدـــــــــــــــــحأو

نإأ وأأ ،انبلاط
 بجــــتـــــسسي
انّنإاف ًةرسشاـبـم
.هتلءاسس أأدبن
وه جاـجوـعإلأ

ّبرــلاــب قــثأو غ نوــكــن اــنـــنأأ
دأرأأ أذهل ،دّدب هيلإأ مّدقتنو هتردقبو
انناإأ نم جاجوعإلأ ليزي نأأ ّبرلأ

ناك ول ىتح ،قدسصلأ ةّيمهأأ أًرهظم
َتنك نإأ> :دلأولل لاق .ًيئسض انناإأ
ءيـسش ّلــكــف نــمؤوــت نأأ عــيــطــتــسست
كّرح .(32 :9 رم) <نمؤوملل عاطتسسم
لجرلأ بلق  َناإلأ ُمكلأ أذه
يه عومدلأو ،عومدب خرسصي هلعجو
:ّبرلل لاقف ،قدسصلأ تامع ىدحإأ
<اإأ مدع نعأاف ،دّيسس اي نمؤوأأ>
 رهظ ةبتكلأ جاجوعإأ .(42 :9 رم)

أوكسس نأأ نوديري أوناك ذإأ ،مهركم
عنسص ىلع هتردق مدع حيسسأ ىلع

8102 /13 ددعلا
بآا5  دحألا

يّلجتلا ديع ةمدقت

سسوينغشسفإا ديهششلا
لوألا نحللا

رششاعلا رـَحـَشسلا ليإا



لق ،هيلإأ جات ام كنم كأأ فرعي
عوسسي يّبر :عوسسي ةسص رأرمتسساب
.<ئـطاأ اـنأأ يـنـمــحرأ حــيــسسأ

رّذعتي ل ،انعم هـلـلأ نوـكـي اـمدنـع
ءيسش ّلك عيطتسسأأ> :ءيسش ّيأأ انيلع

 أينيّوقي يذلأ حيسس> ( 4:
31). 

ةسصلاب ّلإأ جرخي ل سسنأ أذه>
ّبرلأ دأرأأ .(12 :71 تم) <موسصلأو
ناإلأ نــع هــثــيدح يــهـــنـــي نأأ
ةـسصلأ ةـّيـّمـهأأ ىـلـع ديدسشــّتــلاــب
عرزـلأ لـثـِم وـه ناإلأ .موــسصلأو
ًةيانع جاتحـي ،هاـنـسسرـغ نإأ ،يذـلأ
ةسصلأ يه ةيانـعـلأ هذـهو ،كـيـل
ىعسست طايسش فداسصن .موسصلأو
هذه نوكت دق ،انناإأ ةعزعز إأ
اــنــل بــّبــسسي رــمأأ ّيأأ طاــيـــسشلأ
يّلسصن نأأ انيلع .ةعّونتأ لكاسشأ

روسضحب انناإأ ىّوـقـتـيـل موـسصنو
انّبر اـنـحـن أذـكـهو ،اـنـعـم هـلـلأ
:لأاسس ّبرلأ .براجتلأ ىلـع ةـبـلـغـلأ
و ،<؟مـكــعــم نوــكأأ ىــتــم إأ>
قثن انّنكل ،بتعلأ نم ٌءيسش هلأؤوسس
موـي لـك اـنـعـم نوـكـي هــلــلأ ّنأاــب

إأ هدوعسص لبـق اـنـل دـّكأأ اـمـبـسسح
ّلك مكعم انأأ اه> :لاق ح ءامسسلأ
:82 تم) <رهّدلأ ءاسضقنأ إأ ماّيألأ

02).   

يّلجتلا بنع ــــــــــــــــــــــــــــ
 ةسسّدقأ انتسسيـنـك دـّيـعـت

انّبر يّلجتل بآأ رهسش نم سسداسسلأ
حيسسأ عوـسسي اـنـسصـّلو اـنـهـلإأو
هذـيـمـت ماـمأأ روـباـث لـبـج ىـلـع
:71 تم) اّنحويو بوقعيو سسرطب
1-9).

يّلجتلأ موي  ةسسينكلأ كرابت
هنـم يذـلأ ،بنـعـلأ يأأ ،مرـكـلأ َرـمـث
 لـمـعـتـسسُـأ ،رـمأ جرـخـَتـسسـُي
لّوحـتـي يذـلأو ةـّيـهـلإلأ ةـحـيـبذـلأ

،ّبرلأ ِمد إأ ّيهلإلأ سسأّدقلأ لخ

ليإلا ــــــــــــــــ
(32-41 :71 ىتم)

 إأ اند نامزلأ كلذ
هـل اـثـجــف ٌناــسسنإأ َعوــسسي
يـنـبأ ِمـحرأ بر اـي لاــقو
ِسسوؤور  ُبذــعــُي ُهــّنإاــف
هنأل ًأديدسش ملأاتيو ِةلِهألأ
ًأثكو رانلأ  ًأثك ُعقي

 أدق دقو *ءاُهـــــُتـــــْم
أوعيطتسسي ملـف كِذـيـمـتـل
عوسسي باجأاف *ُهوفسشَي ْنأأ

ُغ ُلــيأ اــهـــيأأ :لاـــقو
ىـتـم إأ ُجوـعألأ ِنــمؤوأ
ىتـم ىـتـح .مـكـعـم ُنوـكأأ
إأ إأ ِهب مله .مكُلمتحأأ

ُعوـسسي ُهرـهـتـنأو *اـنــهــه
ُناـطـيــسشلأ َهــنــم َجرــخــف
كلـت نـم ُمــغــلأ يــفــُسشو
اــند ٍذــئــنــيــح *ةــعاــسسلأ
ىلـع َعوـسسي إأ ُذـيـمـتـلأ
 أذا أوــلاــقو ٍدأرـــفـــنأ
*ُهَجِرخُن ْنأأ نحن ْعِطتسسن
ِمَدـَعـِل عوـسسي مـهــل لاــقــف
ُلوقأأ قأ يّنإاف .مكِناإأ
ٌناإأ مـكـل َناـك وـل :مـكــل
متنـكـل ِلدرأ ِةـبـح َلـثـم
ْلِقتنأ ِلبأ أذهل نوـلوـقـت
ُلِقتنيف كانه إأ انهه نم
*ٌءيسش مكـيـلـع ُرذـعـتـي لو
لإأ ُجرخي ل سسنِأ أذهو
ذإأو *موــسصلأو ةــسصلاـــب
ليلأ  نوددي أوناك

،ذيمتلأ ةهج نم اّمأأ .تأزجعأ
 نوـكـي دق مــهــجاــجوــعإأ ّنإاــف
،بئاجعلأ عنسص عوسضو مهئأردزأ
ّنأأ أوتعأ دق أونوكي نأأ نك ذإأ

ايهيدب أًرمأأ حبسصأأ بئاجعلأ عنسص
ّبرلأ مهل لوقي كلذل ،مهيلإأ ةبسسنلاب

 أ عنسص ّنإأ قحل تقوتأزجع،
هـّنأأ ّلإأ ،هـلـلأ نـم ةـّيـطـع ناــك نإأو
ةــسص عـــم ناإأ إأ ةـــجاـــحـــب
.موسصو

قّقحو ةزجعأ ّبرلأ عنسص امدعب
ىلع هيـلإأ ذـيـمـتـلأ مّدقـت ،ءاـفـسشلأ
مامأأ هولأاسسي نأأ أولجخ مهّنأل دأرفنأ
مهزجع نع هنم أورسسفتسسأو ،سسانلأ

 أ عــنــسصّبرـلأ عـجرأأ .ةزــجــع
ّلك مغرف .مهناإأ مدع إأ مهزجع
تأزجعأ مغرو ذيمتلأ هنياع ام
عمسسن ،مهسسفنأأ مـه اـهوـلـمـع يـتـلأ
مكـيدل ناـك وـل> :مـهـل لوـقـي ّبرـلأ
مـتـنـكـل لدرأ ةـّبـح لــثــم ناإأ
انهه نم لقتنأ لبأ أذهل نولوقت
مكيلع رّذعتي لو لقتنيف كانه إأ
لدرأ ةّبح .(02 :71 تم) <ءيسش
هللأو ،اـًقـطإأ لوـقـبـلأ رـغـسصأأ يـه
اًناإأ ،فلت عون نم اًناإأ ديري
ايدام لبأ نوكي دق .لابأ لقني
وأأ اـياـطـخ وأأ تاـبوـعـسص لــبــج وأأ
عوسسي ّبرلأ ّنأأ مهفن دق وأأ ،سضأرمأأ
يّلجتلأ لبج إأ ،هيّل دعب ،راسشأأ
نإأ .ناكم ّيأأ إأ هلقن عيطتسسن يذلأ

ولو ،هللأ نباب ايقيقح انناإأ ناك
لـقـنـن اـنـّنإاـف ،لدرـخ ةـّبـح رأدق
اًيـّلـجـتـم هـلـلأ نـبأ ةـنـياـعـم ةخ
رو وه يذلأ ،روّنلاب اًحّسشوتمو
ٍذـئـنـيـح .ديدأو دقـلأ نـيَدهـعـلأ
يذلأ وه هللأ نبأ روسضح ّنأأ كردن
،تأزجعأ عنسصيو انتايح سسّدقي
يفتكن لب ،اًئيـسش بلـطـن دوـعـن ـف
مــهدحأأ لأاــسس .اــنــعــم هروــسضحــب
ام> :يـئأّرـلأ سسوـيفروـب سسيّدقـلأ

،<؟يتسص  هبلطأأ ام لسضفأأ وه
هللأ ّنإأ ،ءيسش ل> :سسيّدقلأ هباجأأ



َنــبأ نإأ عوــسسي مــهــل لاــق
إأ َملسسـُي نأأ ٌعـمزـم رـسشبـلأ
ُهـنوـلـتـقـيـف *سساـنـلأ يديأأ

.موقي ثلاثلأ مويلأ و

لمأات ـــــــــــ
لـك  رــسضاــح برــلأ

.انبولق  ايحي هنإأ .ناكم
نم بحن نأأ اناسصوأأ أذهل
لك لعفـن نأأو اـنـبوـلـق لـك
:22 تم عجأر) ًاعوط ءيسش
نم برلأ بلطن ح .(73
هنإأ !كانه هد انبولق لك
نايدسسأ  نأدلأولأ .انوبأأ
.امـهـب مـتـهـن نأأ ناـبـلـطـي
بأ امهلدابن نأأ نأديري
.انيلع هاـقدغأأ يذـلأ هـسسفـن
نـحـن ؟ثدحـي أذاــم نــكــل
اـمـهـل بـبـسستــن اــم ًأثــك
بلـطـن ح ،أذــل .نزاــب
لك نم هبلطن نأأ بجي هللأ

نأل ىـعـسسن ح .اـنـبوـلــق
بلقلأ نم ءيـسش لـك لـعـفـن
ةـقداـسص اـنـُتـسص نوــكــت
اــنــيدلأو بحـــنو ةّراـــحو
برـلأ نوـكـيو اـنءاــبرــقأأو
.انعم

 وه هب موقن لمع لك
ذإأ ،ةــسص هــسسفـــن تقوـــلأ
ىلع ةزكترم انُراكفأأ نوكت
نـم هـيّدؤوـن حو ،لـمـعـلأ
موقن اننأل ينعي أذه بلقلأ

يلجأل كَنن أًرهظم ،ملآلأ ركسس
ناـــتاـــه .<كتدلو دق يـــتـــلأ اــــنأأ
امهـلـّترـن ناـتخألأ ناـتـمـيـنلأ
امهو ،ةنّسسلأ رأدم ىلع هلإلأ ةدلأول

ـمأ نأ ىـنـعيّلجتلل ّيقيـق
أذهب اـنـنأرـّكذـتو ،بنـعـلأ كيتـلو
نزحي امدنع .ماعلأ لأوط ىنعأ
 ئجتـلـي ،أًديدسش اـًنزـح ناـسسنإلأ
ةرـقاـعـم إأ ناـيـحألأ نـم ثـكـلأ
أذه ّنأأ ّلإأ ،هنزح ىسسني يكل رمأ
انرّكذت ،انـه .اـًتـّقؤوـم لوزـي نزأ

اهتاـجاـنـم لـخ نـم ،هـلإلأ ةدلأو
نم عّفسشتت اهّنأاب ،بولسصأ ّبرلل
ىّتح ،جسضاّنلأ اهدوقنع إأ انلجأأ
ىلع بوكـسسأ هـمد َةوـح رـطـقـي
ةّدح ئـفـطـي هـب اـمـيـكـل ،ةــبــسشأ
ّيحيسسأ ىدلٍ أأ نم امو ،ملآلأ
.ةئيطأ أأ نم بعسصأأ

بلسصلأ َلبَق يّلـجـتـلأ ناـك ،أذـل
هلسسر ع ،ّبرلأ انمهفُي يكل ،ليلقب
هنم ثعبنأ روّنلأ أذه ّنأأ ،راهطألأ

.ةمايقلأ رون وه ،روباث لبج ىلع
،ذـيـمـتـلأ رـهـبأأ يذـلأ روـّنـلأ أذــه
ُدعب أونوكي  مهّنأل ،اًسضرأأ مهعقوأأ

نيذلأ ،نحن اّمأأ .هلابتقل نيّدعتسسم
،ةـّيدوـمـعأ  حـيــسسأ اــنــسسبــل
سصلأ حـسسب اـنـحـّلـسستو انعمف ،بيلّ
روـّنـلأ أذـه لـّبـقـتـل داـتـعـلأ لـماـك
نأأ طرسش ،هتّوق لامتحأو ّيمايقلأ
سساـبـل ىـلـع اـنـظـفاـح دق نوــكــن
لثم ،سضايبـلأ عـسصاـن ةـّيدوـمـعأ
يّلجتلأ  قرسشأأ يذلأ حيسسأ بوث
 لوقن .جلثلأ نم اًسضايب عسصنأأ

ىّتح انّسسأوح قننل> :حسصفلأ نوناق
رونب قلاك اًعطاسس حيسسأ نياعن
،<...هـنـم ىـندـُي ل يذـلأ ةـماـيــقــلأ

اًبورسشم برسشن انب أوّمله> :اًسضيأأو
ٍةرهاب ةيآاب اًجرختسسم سسيل ،أًديدج
مدع عوبني هّنكل ،ءاّمسص ٍةرخسص نم
قلأ نم حيسسأ ناسضيفب ،داسسفلأ
أوّمله> :لوقن امك ،<دّدسشتن هب يذلأ
،روـهـسشأ ةـماـيـقـلأ موـي  اــنــب

اـياـطأ ةرـفـغ هـنـم لواـنـتـنــف
ليإأ دعب لّترن .ةّيدبألأ ةايأو
ّلـك َتسسّدق نـَم اـي> :ديـعــلأ رــحــسس
دقل ،حلاّسصلأ اهّيأأ كِرونب ةنوكسسأ

َتيَرأأو ،ٍلاـع ٍلـبــج ىــلــع َتيــّل
اعلأ ذقنتسس كّنأأو كَتردق َكذيمت
:كيلإأ فتهن كلذـلـف ،ةـيـسصعأ نـم
سصــّلــخ نــّنــحــتأ ّبرــلأ اـــهـــّيأأ
راهن  أأدبن انّنأأ اـمـك .<اـنـسسوـفـن
ديع تاّيسسافاطاك ليتب يّلجتلأ
سصلأ عـفر دعب .ييأ رـكـلأ بيـلـّ
ّلك) سسونيإلأ  لّترنو عباتن كلذ
ركلأ َكِبلسص ِلـْبـَق نـِم> :(...ةـمـسسن
نم مهتخأ نيذلأ تذخأأ ،كملآأو
مـهـب َتدعـسصو راـهـطألأ كذـيـمـت
أًديرم روباث روط ىلع دّيسسلأ اهّيأأ
نَم اي> :اًسضيأأو <...كد مهيرت نأأ

اهّيأأ ،ةملكلأ ُهلإلأ روهّدلأ لبق وه
دقـل ،بوـّثـلاـك روـّنـلاـب لـبرــسستأ

ـت ماـمأأ َتيـّلدّيسسلأ اهّيأأ كذـيـم
سشلأ قوـفـي ا َتقرــسشأأو ل .<...سسمـّ
سضيأأ ىـسسنـن :لئاقلأ ديـعـلأ قأدنـق اـً
<أ اـهـّيأأ َتيـّلىـلـع هـلإلأ حـيـسس
كذـيـمـت عـسسو اـمـبـسسحو ،لــبأ
اــمدنـــع ىـــّتـــح ،كد أودهاـــسش
كملآأ ّنأأ أونطفي اـًبولسصم كونياعي

اعلل أوزركيو ،كرايتـخاـب اـًعوـط
.<بآلأ ُعاعسش ةقيقاب َتنأأ كّنأأ

دّدسشنل ليـتألأ هذـه ّلـك اـنرـكذ
ٍرمأأ ّيأاب موقت ل ةسسينكلأ ّنأأ ىلع
رهظ امهمو ناك امهم اـيـطاـبـتـعإأ
امك ،مركلأ رمث وه بنعلأ .اًطيسسب
 مركلأ بقل قلطن نحنو ،انلق
رـمألأ ،هـلإلأ ةدلأو ىـلـع ةـسسيـنـكـلأ
وـه مرـكـلأ رـمـث ّنأأ يــنــعــي يذــلأ
ةمركلأ ِتنأأ هلإلأ ةدلأو اي> :حيسسأ
،<...ةايأ ةرمث ةلماأ ةّيقيقأ
دوقنعلأ ِتدهاسش اّـ ،ةّيقنلأ اهتّيأأ>
ب ِكاسشح  هِتلمح يذلأ جسضاّنلأ

ِتبحتنإأ ،ةبسشأ ىلع اًقلعم ةحف
يدلو اــي :ةــخراــسصو ًةـــَلِوـــلَوـــم
ّلك يـفـطـت ًةوـح رـطـقأأ ،نـسسأ



سصع حـيـسسأ توــكــلــم كراــسشن
 .<...ّيهلإلأ حرفلليذلأديدأةمركلأ

ًةسسم يّلجتـلأ اـنـل لـمـحـي
،حيسسأ ةدلو نـم أأدبـت ةـّيـسصـخ
ةمايقلاب ّرو ،ءأرذعلأ ةمرك رمث
بورسشم برسشن اهيف يتلأ ،ةّيهبلأ
دوعسصلأ إأ لسصتو ،ديدأ ةمايقلأ
:بآلأ  نـع سسوـلأو ّيـهــلإلأ
كسسبـمو أًرـمـح كباـيـث لاـب اــم>
ةرـسصعـم سسيودت نـم اـهـنوـل ّنأاـك
 وألأ ةءأرقلأ) <ةسسأدم ىأم
ةءوـبـن نـم دوـعــسصلأ ديــع بورــغ
،انه يهتني ل رمألأ .(ّيبنلأ ءايعسشإأ
مركلأ سصع مدختسست انتسسينك لب

 ٍديع ّلك ت) زاتسسمخ كي
ةـسسأدقـلأ ّنأاـب اـنرـّكذـتـل ،(تأزـبـخ
نم حيسساك َرَسصعُن نأأ  نوكت
نوسسيّدقلأ لعف امـلـثـم ،ّلـكـلأ لـجأأ

. ًاعيمج
،دونأ هلإأ اي> :ّيبنلأ دوأد لوقي

رظنأو ءاـمـسسلأ نـم عـلـّطإأ ،ّنـعـجرإأ
يذلأ سسرغلأو ةمركلأ هذه دّهعتو
هَتخأ يذلأ نبلأو ،كُني هتسسرغ
 .(51-41 :08 زـم) <كسسفـنـل
يذتحن نأأ اًعيمج انيلع ،ةياهنلأ
نم هسسفن لذب يذلأ ،انهلإأ ّبرلاب
هـمد كفـسسو ،ّلــكــلأ سصــخ لــجأأ
نأأ انيلع .انتّلز هب وحميل ركلأ
مه نَم عيم اًحرفم أًرمخ نوكن

،ّيقيقأ حرفلأ مهل بلو ،انلوح
سسيرـعـلأ هاـقـسس يذـلأ رـمأ لـثــم
اناق سسرع  روسضحلل ّيوامسسلأ
<اًنود> أًرمخ نوكن نأأ ل ،ليلأ

ّيـسضرألأ سسيرـعـلأ هــمّدق يذــّلاــك
اًحرف مهل مّدقيو روـسضأ رـكـسسـُيـل
ةايأ مومه إأ هدعب نودوعي اينآأ

.اهماثآأو

 اةب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سصلخن نأأ نكأأ !يحيسسم اي
نأأ لـيــحــتــسسم ؟ةــبأ نود نــم
.اهنع نيديعب انك أذإأ أذه ثدحي

اّننظ نإأو .هللأ لجأأ نم هب
لـجأأ نـم هــيّدؤوــن اــنــنأاــب
نوــــكــــن رــــخآأ ٍسصخـــــسش

ئط.
يه بلقلأ نم ةسصلأ

ًامئأد أوّلَسص .ةقداسص ٌةسص
ل برـلأ .مـكـبوـلـق لـك نـم
لـب .ةـفـسسلـف اـنـم بـلـطـتـي
بلقلأ نم يّلسصُن نأأ انيلع
إأ هـجوـتـن اـّنـك وـل اـمــك
لك ْنِعَأأ ،برلأ اهيأأ> :انيبأأ
.ًاسضيأأ انأأ ينَسسنت لو ٍسسفن
َدجــيــل ٍناـــسسنإأ لـــك ْنـــِعَأأ
َكبحُت امك َكبحُيو مسسلأ
ًاـسضيأأ اـنـِطـعأأو .ةـكــئأ
َكبحُت امك كـبـحـُنـل َةوـقـلأ
ةــسسأدقــلأ ُةــيــلــكــلأ كـــمأأ

.نوـسسيّدقــلأ كــُتــكــئــمو
يكل َةّوقلأ ًاـسضيأأ يـنـِطـعأأو
...<!دودح ب كبحأأ

نم ةنوعأ بلطن ح
هتعاطتسساب نأأ اع ٍدحأأ

هجوتن اـنـنإاـف اـنـَتدعاـسسم
هيلإأ ُلسسوتنو ٍةرأرحب هيلإأ
:لـئاـق اــنــِناــيــك لــكــب
.كلذ  لعفت نأأ َكوجرأأ>
َموقت نأأ كناكمإاب نأأ فرعأأ
هلأاسسن اننأأ ينعي أذه .<هب
قـثأو اـنـنوـك ةدعاــسسأ

  .انِتدعاسسُم ىلع هتردق نم

يبرشصلا سسوادت خيششلا

إأ ةملظلأ نم برهن نأأ نك فيك
نم سصّلختن نأأ نك فيك ؟رونلأ
؟حرفلأ نممورانكأذإأنأزحألأ

أذإأ حرفلأ  نوكن نأأ نك فيك
انمِدع أذإأو ،سسرعلأ ةيلع جراخ انك
؟سصّلأ اهيأأ ًاسضيأأ كتيؤور

جراخ ؟ةيزعتلأو مسسلأ د نيأأ
دق .ةـيزـعـت لو مـسس ل توــكــلأ
.نونج لوقلأ أذه نأأ سضعبلأ دقتعي
ناكم دجوي ل فيك :نولوقي دقو
توكـلأ جراـخ ةـحأرـلـلو مـسسلـل
قوـجو نوـيـهـسص ةــيــلــع جراــخو
تلاق !لهاج نم كل اي ؟قيّدِسصلأ
،لوألأ كدج مدآأ نأأ ملعت لأأ :ةبأ
وه درُطو ،يهلإلأ دأ نم ىّرعت
،امهنأأو ،ًأروف سسودرفلأ نم ءأوحو
امهيسسفنل ابّبسس ،ةرباع ةذل ببسسب
ةـئـيــلأ ةاــيأو ،يــقــسشلأ توأ
لداعلأ مكأ لانو ،قرعلأو ّدكلاب

 و امهتايحامهتا.
دنـع لـسصحـيـسس أذـه نأأ مـلــعإأ

نـم ًاـناـيرـع دجُو نـم .ةـنوــنــيدلأ
سسودرــفــلأ جراــخ يــهـــلإلأ دأ

جراخ ،توكلأ جراخ يأأ ،مدآاك
درطُيسس ،ةيوامـسسلأ سسأرـعألأ ةـّيـلـع
ىتح ،ًايراع ناسسنإلأ ىقبيسس .ًأروف
ىقبـيـسس .ةـئـيـطـخ هـل نـكـت  وـلو
نم ًأدر ناك أذإأ ،ًايراع ناسسنإلأ

.ةبأ ةليسضف
يتوهلا ناعمسس سسيدقلا

برلا يّل ديع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ىرـكذ ةـبـسساـن انبر يـّل

حيسسأ عوسسي انسصّلو انــــهلإأو
ةسسداسسلأ دنع بورغلأ ةسص ماقُت
سسأدقـلأو بآأ5 دحألأ ءاــسسم نـــم
حابـسص نـم ةرـسشاـعـلأ دنـع يـهـلإلأ
سسيدقلأ ةسسينك  بآأ 6نثإلأ
.سسولوقين
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