
ةلاصسرلا ــــــــــــــــــــ
(02-61 :2 ةيطغ)

نأأ ُمـَلـعـن ذإأ ُةوـخإأ اــي
ِلاـمـعأاـب ُرــُي  َناــسسنإأ
ِناإاب امنإأ لب ِشسومانلأ
نحن انـمآأ ِحـيـسسأ َعوـسسيـب
يكل ِحيـسسأ َعوـسسيـب ًاـسضيأأ
 ِحيسساـب ِناإاـب َرـُن
ُرُي  ذإأ ِشسومانلأ ِلامعأاب
نم ٌدحأأ ِشسومانـلأ ِلاـمـعأاـب
اـــنـــك نإاـــف *ِدـــَسسَأ يوذ
َرـيتـلأ َنوـبــِلاــط نــحــنو
ًاسضيأأ نحن اندجُو ِحيسساب

ًأذإأ ُحيسسأ ُنوـكـيـفأأ ًةأاـطـخ
*اسشاح .ةئيـطـخـلـل ًاـمِداـخ
دق ام ينبأأ ُتدُع نإأ يّنإاف
يـــسسـفـــن ُلـــَعـــجأأ ُتمَدــــَه
يكل ِشسومانلل تُم *ًايدعتم
ِحـيــسسأ َعــم *هــلــل اــيــحأأ

لـب اـنأأ  اـيـحأاــف ُتبــلــُسص
 اـمو . اـيـحـي ُحـيـسسأ

اــنأأ ِدسسأ  ِةاــيأ نـــم
ِهـلـلأ ِنـبأ ِناإأ  ُهاــيــحأأ
سسفـن َلذـبو يـنـبـحأأ يذـلأ ُهـَ

.يّنع

بيلصصلا لمح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ءايبنأاب ءابآأ مّلك امدعب هللأ>

انمّلك ،ةثك ٍقرطو ٍعأونأاب اًدق
 أ هذــهأ ماــّيأخأة  هـنـبأ،

يذلأ ،ٍءيسش ّلكل اًثرأو هلعج يذلأ
وه يذلأ ،ِمَلاعلأ لمع اًسضيأأ هب
ٌلماحو هرهوج مسسرو هد ُءاهب
امدعب ،هتردق ةمـلـكـب ءاـيـسشأأ لـك
هـسسفـنــب عــنــسص
أًرــــــــيــــهـــطـــت

شسلج اناياـط
ـــــ نـــــــــع
 ةــمــظــعـــــلأ
أًرئاسص ،اـعأأ
نــــم مـــــظـــــعأأ
رأدق ةكـئأ

اـًمــسسأ ثرو اــم
<مـهـنــم لــسضفأأ
.(4-1 :1بع)

اًمئأد ةجاحب ناسسنإأ ّنأأ ودبي
هل لاقُي ام مّلعتيل شسوملم رمأأ إأ
هلـلأ اـنـل لـسسرأأ ،كلذـل .هـقّدسصيـل وأأ
ًاثم انل نوـكـي يـك ديـحوـلأ هـنـبأ

قيرط إأ اندسشرُيو ،ىذـتـحـُي اـيـح
 ششيعلأو ،شسودرفلأ وحن ةدوعلأ
نأأ دعـب ّيواـمـسسلأ اـنـيــبأأ ناــسضحأأ

نــــم درـــــُطو ناـــــسسنإأ هاـــــسصع
.شسودرفلأ

نأأ ،هئايبنأأ ةطسسأوب ،هللأ لواح
لخ نم ،قيرطلأ هذه انل مسسري
،ةّيزمرلأ روسصلأو ةلثمأأو ميلاعتلأ

هذه ركذأأ> :هل نحنو هتقيلخ انّنإاف
تنأأ كّنإاف ليئأرـسسإأ اـي ،بوـقـعـي اـي

اـي ،تنأأ  ٌدبـع .َكـُتـلـبـج دق .يدبـع
ُتو دق .يـّنـم ىـسسنـُت  لـيـئأرـسسإأ

.كاياطـخ ٍةـباـحـسسكو كبوـنذ ٍمـيـغـك
:44 ششإأ) <كــُتــيدف يــّنأّ إأ ْعــجرإأ

اـنـمـّلـعـي نأأ ّبرـلأ لواــح .(12-22
أًدبع بسسحُي نأأ ديري نَم نوكي فيك
لـقـعـي يدبـع أذوـه> :هـل اـيـقـيــقــح
تبن ...أدج ىماسستيو يقتريو اعتي
ٍشضرأأ نــم ٍقْرــِعــكو ٍخرــفــك هـــمأّدق

 ،ةـــــسسباــــــي
و هــل ةروــسص
رظنـنـف لاـمـج

رظنم و ،هيلإأ
.هـيــهــتــسشــنــف

رــــــــــقـــتـــ
نـــــم ٌلوذو
لـجر ،شساــنــلأ
تو ٍعاجوأأ
ّنــكـــل ...نزأ
اهلمح اننأزحأأ

هانبسسح نحنو ،اهـلـّم اـنـعاـجوأأو
.ًولذمو هلـلأ نـم اـًبورـسضم اـًباـسصم
،اــنــيــسصاــعــم لــجأ ٌحور وــهو
انمسس بيدأات ،انماثآأ لجأ ٌقوحسسم
ٍمنغك انّلك .انيفـسش هـحأرـجـبو هـيـلـع
هقيرط إأ ٍدحأو لـك اـنـلـِم ،اـنـلـلـسض
َمِلُظ .انعيمج مثإأ هيلع عسضو ّبرلأو
ٍةاسشك .هاف حتفي و لّلذتف وه اّمأأ
ٍةتماسص ٍةجـعـنـكو حـبذـلأ إأ قاـسسـُت
َلعُجو ...هاف حتفي ملف اهيّزاج مامأأ

،هتوم دنع ينغ عمو هُق رأرسشأأ عم
 نكي و اًملظ لمعي  هّنأأ ىلع
هتـفرـع ّراـبـلأ يدبـعو ...ششغ هـمـف
كلذل .اهلمحي مهماثآأو نيثك رّي

8102 /73 ددعلا
لوليأا61  دحألا

 بيلصصلا عفر دعب دحألا
 ةميظعلا ةصسيّدقلا راكذت

 ةّيميفإا تاديهصشلا
عباصسلا نحللا

سسماا رـَحـَصسلا ليإا



ذيـفـنـت نـع اـنـعـن أًرأذـعأأ د نأأ
أذـه ذـّفـنو وـه قـبـسس ذإأ ،بوـلــطأ
،نـيرـخآأ ّبحأأ :هـسسفــن بوــلــطأ

نأأ بلطي وهو ،مهنم ةأاطأ ىّتح
وهو هيلتاـقـل رـفـغ ؛لـثاـب موـقـن
؛اـنـيـلإأ ءاـسسأأ ن رـفـغـن نأأ بلـطــي
وهو مئاـتـسشلأو تاـناـهإأ لـمـتـحإأ
ٍدحأأ رسش نع يزاّ أأ اّنم بلطي
،انلجأأ نم تامو هبيلسص لمح ؛ّرسشب
 اــنــيـــلـــع يذـــلأ ّكسصلأ> او
دقو ،انل أدسض ناك يذلأ ،شضئأرفلأ
ىلع هاّيإأ أًرّمسسم طسسولأ نم هعفر
بلطي وهو ،(41 :2 لوك) <بيلسصلأ

هبيلسص اّنم لك لمحي نأأ مويلأ اّنم
بآأ هللأ إأ قيرـطـلأ  هـعـبـتـيو
.(43 :8 رم)

حيسسأ عبتنو بيلسصلأ لمحن نأأ
هـلاـمـعأأو دسسأ بلـسصن نأأ يـنـعـي
حيحسصلأ قيرطلأ نع اندعبت يتلأ

فلاخي ام ّلك نم انسسوفن أو
نأأ ،لباقأ  ،انيلع .هللأ اياسصو

أًراـــــمـثأأ رـمـثـنـف ،حورـلاـب ئـلـت
انمّلعي امك ،هلل ءانبأاك انب قيلت
أوكلسسأ لوقأأ امّنإأو> :شسلوب لوسسرلأ
...دسسأ ةوهسش أولّمكت و حورلاب
يـه يـتـلأ ةرـهاـظ دسسأ لاـمـعأأو
،ةراــعد ،ةــسسا ،ةراــهـــع ،ًىـــنز
،ةوأدع ،رــْحــِسس ،ناــثوأأ ةداـــبـــع
،بّز ،طــــخــــسس ،ةغ ،ماــــسصخ
،رـكـسس ،لـتـق ،دسسح ،ةـعدب ،قاــقــسش
لوقأاف قبسسأأ يتلأ هذه لاثمأأو ،رَطَب
اًسضيأأ تلقف ُتقبسس امك ،اهنع مكل
نوثري  هذه لثم نولعفي نيذلأ ّنإأ

وهف حورلأ رمث اّمأأو .هللأ توكلم
ــسس ،حرــف ،ةـــّبةاــنأأ لوــط ،م،

،ةـــعأدو ،ناإأ ،حـــسص ،فـــطــــل
شسيــل هذــه لاــثــمأأ ّدسض .فــّفــعــت
دق حيسسملل مه نيذلأ ّنكلو .شسومان

ءأوــــهأأ عــــم دسسأ أوــــبــــلــــسص
حورلاب ششيعن اّنك ّنإأ .تأوهسشلأو
لغ) <حورلأ بسسحب اًسضيأأ كلسسنلف
5: 61-52).

ليإلا ـــــــــــــــــ
(1 :9؛83-43 :8 شسقرم)

نأأ دأرأأ نَم برلأ لاق
هِسسفنب ْرُفـكـيـلـف يـنـَعـبـتـي
.ينْعَبتيو ُهَبيلسص ْلـِمـحـيو
نأ لــخــي نأأ دأرأأ نــمشصـ
سسفـن كلهأأ نَمو اهكـلـهـُي ُهـَ
لجأأ نمو يلجأأ نم ُهَسسفن
هنإاف *اهـسصـلـخـي ِلـيإأ

وـل ُناـسسنإأ ُعـِفـَتـنـي أذاــم
رـسسخو ُهـلـك َمـَلاـعــلأ حــبر
يـطـعــُي أذاــم مأأ *ُهــَسسفــن
*ِهـسسفـن نـع ًءأدف ُناـسسنإأ

نأ يــب يـــحـــتـــسسي نـــَم
ِلـيأ أذـه  يـمـكــبو
يحتسسي ئـطاأ قـسساـفـلأ
 ىتأأ ىتم رسشبلأ ُنبأ هب

أ عــم ِهــيــبأأ دةـكــئ
قأ مهل لاقو *سسيدقلأ
َنـِم ًاـموـق نإأ مــكــل لوــقأأ
َنوقوذي  انهه َمئاقلأ
َتوكلـم أوَرـَي ىـتـح َتوأ
.ٍةوقب ىتأأ دق ِهللأ

لمأات ــــــــــــــــــ
دوعلاـك ،ةوـخإأ اـهـيأأ

طـــــــسسو  شسورــــــــغأ
نوـكــي أذــكــه شسودرــفــلأ
نـــكاـــمأأ  بيـــلـــّسصلأ
دق دوــعـــلأ كلذ .ةـــسسّدقأ
شضافأأو ةايأ ةرمث جرخأأ
اّمأأو ،ايدبأأ يوري ًاعوبني
رمثأأ دقف رسضاأ بيلّسصلأ

ءامظعلأ عمو ءأّزعأأ ب هل ُمِسسقَأأ
بكسس هّنأأ لـجأأ نـم ًةـمـيـنـغ مـسسقـي
،ٍةمـثأأ عـم يـسصحُأأو هـسسفـن توـمـلـل
عفسشو نيثك ةئيـطـخ لـمـح وـهو

 أبـــنذ> (51-31 :25ششإأ،
35: 1-21).

ىلع أدج ةـبـيرـغ ةروـسص هذـه
عم قفأوتت و ،ةـّيرـسشبـلأ اـنـلوـقـع
ةطلسسلأ ىلع ةمئاقلأ انسشيع ةقيرط
،أذـل .نـيرـخآأ رـهــقو تأّذــلأ ّبحو
هـّنأاـكو دبـعـلأ أذـه ةروـسص ترـهــظ
أذـه نـع بيرــغ ،ّيــئاــسضف ٌنــئاــك
وه أذه ّنأأ انل نّيب هللأ ّنأأ ّإأ .اعلأ
نوــكــت نأأ نـــك و ،بوـــلـــطأ
دّكؤويلو ،انل اهلقن امك ّإأ ةروسصلأ
يذلأ ديحولأ هنبأ انل لسسرأأ كلذ انل

 ةّيقيقأ هللأ دبع ةروسص قّقح
عوسسي اـنـّبر ىـسضترأ دقـل .هـسصخـسش
ششيـعـيو اـنـلـثـم سصي نأأ حـيـسسأ

،ئطخي نأأ نود نم ،رسشبلأ ةايح
لاـثأ ،هـتاـيـح  ،اــنــل رــهــظأأو
ايـحـن نأأ يـغـبـنـي فـيـكو ةودقـلأو
رمأأ ّنإأ ىّتح ،هللأ اياسصو بسسحب
ذإأ ،ىوسصقلأ ةعاطلأ إأ هب لسصو
:بيلسصلأ توم ،توأ ىّتح عاطأأ
 يذلأ ركفلأ أذه مكـيـف نـكـيـلـف>
ناك ذإأ يذلأ ،اًسضيأأ عوسسي حيسسأ

 هللأ ةروسص  نأأ ًةسسلخ بسسحي
هسسفن ىلخأأ هّنكل .هلل ًداعم نوكي
هبسش  أًرئاسصو ٍدبع ةروسص أًذخآأ
ناسسنإاك ةئيهلأ  دجُو ذإأو .شسانلأ

،توأ ىـّتـح عاـطأأو هـسسفـن عـسضو
اًسضيأأ هللأ هعفر كلذل .بيلسصلأ توم
يكل ،ٍمسسأ ّلـك َقوـف اـًمـسسأ هاـطـعأأو

ٍةبكر ّلك عوسسي مسساب وث ّن 
ت نمو شضرأأ ىلع نمو ءامسسلأ
ّنأأ ٍناـــسسل ّلـــك فعــــيو ،شضرأأ
هـلـلأ د بر وـه حـيـسسأ عوــسسي
.( 2: 5-11) <بآأ

عوسسي ّبرلأ اهيف بلطي ٍةّرم لك
امك هعيطن نأأ اـنـيـلـع ،اـًئـيـسش اـّنـم
اننك و ،ّيوامسسلأ َبآأ وه عاطأأ



ًاعوبني هبنج نم شضافأأو
دوـعــلأ كلذ .ءاــمو ٍمد نــم
،شسودرـفـلأ طـسسو  ناــك
سصلأ أذــه اـــّمأأو دقــف بيــلــّ
،شضرأأ طـــسسو  بسصــــُن
هلل ّيـبـنـلأ دوأد دهـسش اـمـك
 ًاسصخ عـنـسص> :ًـئاـق
 .<شضرأأ طسسو

دق شسورغأ دوعلأ كلذ
دوــع اــّمأأو ،ةاــيأ حــنــم
ةايأ حنميف أذه بيلّسصلأ
ن ًاــــــــناّ ةـــــــــيدبأأ
دق دوـعـلأ كلذ .اـهــنوديرــي
،هدوسسيل طـقـف مدآ يـطـعُأأ

أذـــه ةاـــيأ دوـــع اــــّمأأو
عّتمتلأ ّدوي نم ّلكل ٌحابمف
عــنــُم دق دوــعــلأ كلذ .هـــب
ةيسصعم ءأّرج نم هب عّتمتلأ
أذه ةايأ دوع اّمأأو ،مدآأ

 مهَسسفنأأ ةأاطأ كرسشُيف
.ةبوتلاب ةايأ

دق شسورغأ دوعلأ كلذ
،ةيدبأأ ةايحلل ًأرمث ىطعأأ

دقـف أذـه ةاـيأ دوـع اـّمأأو
هـيـلـع نـكـي  اـم بسستــكأ

دعب ٍدسساف َغ راسص ذإأ ًبق
نم دعي و ،ًأدسساف ناك نأأ
ناإاب لب ٍدوع َدّر ُدعب

.ةّيدبأأ ٍةاي ًاعوبني راسص
بيلّسصلأ ّنأأ ىلع ناهلأو
هـلاـق اـم وـه ًةاـيـح عـبـنـُي
ةاــيأ وــه اـــنأأ> :عوـــسسي
لوسسّرلأ كلذكو ،<ةمايقلأو
اندمتعأ دق اّنإأ لوقي يذلأ

أ تولــجأأ نــم حـــيـــسس
.ةّيدبأأ ٍةايح

أ ديدإشسودقلأ ثوـلاـثـلاـب نا
حـيـسساـب وأأ ،(ةـثـثـلأ عـباـسصأأ)
ّيقيقأ ناسسنإأو ّيـقـيـقأ هـلإأ
.(ناَعبسصإأ)

بيـلـسصلأ ةراـسشإأ نـّمـسضتـت
إأ ةبسسنلاب تّيسساسسأأ تديقعلأ

أ ةـسسيـنــكــلأ توــهةـّيـسسكذوـثرأ
يـَتديــقــع يأأ ،اــهــناإأ رــهوــجو
،ّيهلإأ دّسسجتلأو شسوّدقلأ ثولاثلأ

:اـتـلأ لـكـسشلأ ىـلـع مـسسرـُت يـهو
ّيــسسكذوــثرأأ ّيــحــيــسسأ ّمـــسضي
ماهبإأ) ةثثلأ ىنميلأ هدي عباسصأأ

إأ اـهدحأأ (ىـطـسسوـلأو ةـباـبـسسلأو
نيخأأ عبسصإأ ّمسضيو ،رخآأ
ةحأرب قسصتلم (رَسصنِبلأورَسصنِأ)
ًّوأأ اـهـعـسضيو هدي عـفرـي ّمـث ،ديـلأ

نطبلأ إأ اهلقني ّمث ،هنيبج ىلع
،راسسيلأ إأ ميلأ نـم فـتـكـلاـف
وأأ نـطـبــلأ إأ ٍةدوــع ّيأأ نود نــم
ةثثلأ عباسصأأ زمرت .ديلل ٍليبقت
هـلإاـب فأعإأ إأ ةـموــمــسضأ
رَسصنِأ اّمأأ .ميناقأأ ثّلثأ دحأولأ

سصنـِبـلأو ةـحأر إأ ناـموـمـسضأ رـَ
هللأ نبأ دّسس إأ نأزمف ،ديلأ
هتمايقو هتو اعلأ ىدتفأ يذلأ

نأزــمرــيو ،ةــهوــلأأ إأ هــعــفرو
سصاـخــب تـعـيـبـطـلأ داـحـّتأ إأ ٍةـّ
.حيسسأ  ةّيناسسنإأو ةّيهلإأ

مفلأ ّيبهذلأ اّنحوي شسيّدقلأ لوقي
ْعنسصإأ> :بيلسصلأ ةراسشإأ مسسر لوح
امدنعو لكأات امدنع ةمعلأ هذه
كمون دنع ،شسل امدنعو برسشت
مـّلـكـتـت اــمدنــع ،كسضوــهــن دنــعو
ةرابعلأ زيـجوـبو ،هّزـنـتـت اـمدنـعو
،لمع ّلك دنع بيلسصلأ ةراسشإأ مسسرأأ

أ ّنأىلع انه بلُسص يذلأ حيسس
هّنإاف .تأومسسلأ  وه شضرأأ هذه
 ّرـمـتـسسأو رـِبـُقو َبـِلـُسص ناـك وـل
ّنأأ عقأولأ ّنكل ،هب لجخن اّنكل قلأ
دعسص دق ةلجلأ ىلع َبِلُسص يذلأ
.<تأومسسلأ إأ

ّايرسسلأ مأرفأأ شسيّدقلأ بتكي

بيلصصلا ةراصشإا ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
يـه بيـلـسصلأ ةراـسشإأ مـسسر ّنإأ

يــتــلأ وأأ ةــّيــناإأ ةـــكرأ
انتايح لأوط انقفأرـتو اـهـمـّلـعـتـن
ةكرأ هذهل .ةّيجروتيللأو ةّسصاأ
اـمدنـع ٍةـسصاـخـب ،ٌةبــك ٌةــّيزــمر
بآأ مـسساـب> :ةراـبــع عــم قــفأت
نـمأزـتـي .<شسدقـلأ حورـلأو نــبأو
ةسسينـكـلأ ةـقـطـنإأ عـم اـهـخـيراـت
ةـلـكـيـهـب تأأدب يـتـلأ ،ةـّيـلوــسسرــلأ
ٍتاملكو ٍتاكرح قيرط نع اهناإأ

يذلأ <ةكمسسلأ> زمر لثم ،ٍةكسشم
.ّيحيسسأ دوجو ىلع ّلدي ناك

ةراسشإأ نع تأداهسشلأ وأأ دوعت
ةسسينكـلأ ءاـبآأ ةـبـقـح إأ بيـلـسصلأ
ٍةراسشإأ نـع أوـثّد نـيذـلأ ،لـئأوأأ

ىـلـع ماـهـبإأ اـهـمـسسرــي ٍةغــسص
ةديـحوـلأ ةـكرأ تناـكــف ،بأ
ةراسشإأ مسسرـُت نأأ لـبـق ةـمَدخـتـسسأ
.مسسأ ىلع ّمث هجولأ ىلع بيلسصلأ

ـعـلأ ثّدّنرق) شسونايلـترـت ةـم
يــسصخــسش ٍمأدخــتــسسأ نـــع ،(2-3 هّبسشُي وهو ،بيلسصلأ ةراسشإ ٍقيمعو
مَسسَقب ةّيدومعاب ّيحيسسأ مأزتلإأ

انقلطنأ نإأ> :ةـّيروـطأمإأ دوـنـج
 انجرخ وأأ انلخد نإأ ،قيرطلأ،

إأ انبهذ وأأ انلسستغأ وأأ انسسبل نإأ
،اـنـسسلــج نإأ وأأ رــيرــسسلأ وأأ ةدئاأ
لامعأأ هذه ّلك ّلهتسسم  مسسرن
.<اننيبج ىلع بيلسصلأ ةراسشإأ

بيلسصلأ ةراسشإأ مسسر ةداع دوعت
.شسماأ نرـقــلأ إأ ردسصلأ ىــلــع
ً ّوأأ ةداـــــعـــلأ هذـــه ترـــهـــظ
ةيروطأمإأ نـم ّيـقرـسشلأ مـسسقـلأ
 اـهدعـب ترـسشتـنأو ،ةـّيـحـيـسسأ
،ًةـيأدب .ةـنوـكـسسأ ءاـحــنأأ رــئاــسس

ةراسشإأ مسسر ةداع قرسشلأ  ترهظ
عباسصأأ ةثث وأأ عبسصإاب بيلسصلأ

عباسصأأ ىقبت ح  ،ةمومسضم
ةكرأ هذه سشُت .ةقلغم ىرخُأأ
لـجأأ نـم ةـّيـنـيدلأ تاـعأرـسصلأ إأ



نع ةّيهلإأ هراعسشأأ دحأأ  اًسضيأأ
أوبسصن دقل> :حيسسأ بيلسص ةمظع
أولزن ّمث ،ةّلت ىلع اًناـيـع هـبـيـلـسص
زمرـلأ أذـهـب .هـيـمدق دنـع أوـسسلـجـف

امنيب هسشرع ىلع اًسسلاج هوروسص
ٌةآأرم ةلجلأ ،هيـمدقـل ٌئـطوـم مـه
ةورذ ىلع اهانـب يـتـلأ هـتـسسيـنـكـل
يذـلأ وـه هـّنأأ ٌحـسضأو موـيــلأ .ّقأ
دقل ...ةلجلأ ىلع ةنوكسسأ تّبث

:ّسصل ب !ّرسسلل اي ،حيسسأ َبلُسص
هـيـلـع فّدجـي ناـك اـمـهـنــم ٌدحأو
ّرسشلأ أذوه .هب فعي ناك رخآأو
نوأأزهـي دوـهـيـلأ بعـسشف :ىـّل دق
بوعسشلأ رـئاـسس موـيـلأو ،حـيـسساـب
رـخـسس تمـسصلأ  .هــب نوــفعــي
ّشصللأ اّمأأ رفاكلأ ّشصللأ نم حيسسأ
عيمجو حيسسأ هيلع ىنثأاف نمؤوأ
اهّيأأ َكل ىبوط .هنومظعُي هذيمت
كيف طقسسي نأ َتلّهأات يذلأ ناكأ

شضرأأ كراب نبإأ ّنإأ .نبإأ قَرَع
 ّلح يذلأ مدآأ قرع لطبيل هقرعب
اهبّيط يتلأ شضرأل ىبوط .شضرأأ
ًةـسضيرــم تناــك يــتــلأو هــقرــعــب
نَم .اهيلع اًقرع حسضن هّنأ اهافسشف
شسيل ٍقَرعب ىفاعتي اًسضيرم ّطق ىأأر
.<!هقَرَعب

ةراـسشإأ مـسسر إأ نوّوـعدم نـحـن
:انموي لخ ةثك ٍتأّرم بيلسصلأ

 أو انتأولسصأ مددنع ،ةّيهلإ
لـيـبـقـتو ةـسسيـنـكـلأ إأ اـنــلوــخد
لـيإأ ةءأرـق لـبـق ،تاـنوــقــيأأ

دنع ،هدعبو ماعطلأ لبق ،اهدعبو
ةرسشابأ دنع ،ةراّيسسلاب قطنإأ
دعبو مونلأ لبق ،لمعلأ وأأ شسردلاب
حبسصت نأأ بجي .مونلأ نم شضوهنلأ

غ ًةـكرـح بيـلــسصلأ مــسسر ةداــع
ليسصافت  نمؤوأ اهيّدؤوي ةّيدأرإأ

هسسكعي يذلأ رـمأأ ،اـهـّلـك هـتاـيـح
:بيلسصلأ عفر ديع يريتسسباسسكإأ
،ةـنوـكـسسأ ّلـك ظـفاـح بيـلـسصلأ>

،ةّيهلإأ بيلّسصلأ ةّوقل اي
شسودرفلاب عّتمتن انلعج ذإأ

ةاــيأ اــناــّيإأ ًاـــحـــناـــم
!حــــــيـــــــسسأ  ةديدأ

ّينثولأو دوهيـلـل لـيوـلأو
مهّنأ  أ َدوع أوزّيةاي
َشسودرــفــلأ أوــنـــكـــسس نإأو
.ماعلأ

 مهّنأ دوهيلل ليولأ
ىلع ةايأ ةرـمـث أوـفرـعـي
دق هــلــلأ ّنأأ نـــم مـــغّرـــلأ
.همرك ةحف ىلع مهنمتئأ
ٌنايمع مهّنأ دوهيلل ُليولأ

ةنيمّثلأ َةؤولؤوللأ أوفرعي ملف
سصلأ ىـلـع ةــقــّلــعأ .بيـلـّ
أوذخأأ مهّنأ دوهيلل ليولأ

َةـياـنـعـلأ مـهـقـتاـع ىــلــع
نأأ نود نــــم لـــــقاـــــب
َزـنـكــلأ ،كلذ عــم ،أوــكردي
دوـعــلأ ىــلــع ناــك يذــلأ

.ةّينثولأ أأ إأ هوملسسأاف
ذإأ مـهـّنأ دوـهـيـلـل لــيوــلأ

مركلأ ىلع لكوـم أوـناـك
دوعلأ كلذ حرف نم أومرُح
نم َزنكلأ كلذ انل أوكرتو
!ًائيسش هنم أوذخأاي نأأ نود
ناـطـيـسشلأ حرـب اـم كلذـلو
.ةلهج ٍنايمعك مهب بعلي
َرمث أوفلتأأ مهلـسسك ببـسسبـف
هللأ هعزتـنأ كلذـلو ،مرـكـلأ

ذـخأأ .اـنـل هاـطـعأأو مـهـنــم
أــل هــحــنــمو مرـــكـــلأ

.ةفعاسضم ًأرامثأأ ىطعأاف

ايرصسلا مارفأا سسيدقلا

بيلسصلأ ،ةسسينكلأ لاـمـج بيـلـسصلأ
تاــبــث بيـــلـــسصلأ ،كوـــلأ ةّزـــع
،ةكئأ د بيلسصلأ ،نمؤوأ

ّبرلأ انَظِفَح أأ .<طايسشلأ حرجو
هيلع َعِفُر يذلأ بيلسصلأ ةّوقب هلإأ
.ةئيطأو توأ ةّوق اًيباسس

دلوألا ةقوج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةيحيسسأ ةيبلأ بتكم نلعُي
لابقـتـسسأ ءدب نـع توب ةـيـسشرـبأأ
نوـبـغرــي نــيذــلأ ددأ ءاــسضعأأ
دوأأ ةــــقوـج إأ ماــمــسضناــب
<stnafne’d rueohC> لجأأ نم
،ةيسسنكلأ ديسشانأأو ليتألأ مـّلـعـت
ب مــهراــمــعأأ حوأت نأأ ىــلـــع
حاتتفأ .ةرسشع ةعبأرلأو ةعباسسلأ
ةسسداسسلأ دنع يهلإأ شسأدقلأ دعب
لوأأ نيرسشت 1نثإأ ءاسسم نم
شسيدقـلأ ةــسسيــنــك يــف8102
توسصلأ شصحف ىرجُي .شسويرتميد
شسأدقـلأ دعـب ددأ بـسستــنــمــلــل
موي نيرامتلأ أأدبت نأأ ىلع ،يهلإأ
ةعاسسلأ لوأأ نيرسشت21 ةعمأ
يــئاــعرـــلأ زـــكرأ  ةـــسسماأ

ةعمج راهن لك نيراـمـتـلأ نوـكـتو
   .ًءاسسم6و 5ب

لاسصتأ ءاجرلأ مـعـتـسسإـل
لأ بتــكأ ةـيـبىـلـع ةـيـحـيـسس
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