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!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
:مكل لوقأ يذلا انأ نكل .مكمساب انولكيش روينسنوملا َّيَلإ اههّجو يتلا تاملكلل ٌركاش انأ
]!اًركش[ !يستارغ
،مكلو ،ةفقاسألا يتوخإلو ،تاطلّسللو ةّيروهمجلا سيئرل يريدقتو يركش نع رّبعأ نأ ّدوأ
ىلع وزوجو اطلام يف نينمؤملاو نينطاوملا عيمجلو ،تابهاّرلاو نابهّرلاو ،ءاّزعألا ةنهكلا اهّيأ
تاوخألاو ةوخإلاب تيقتلا نأ دعب ،ءاسملا اذه .اهب ينومتيقال يتلا ةّبحملاو لابقتسالا
تاظحلّلا نم ريثكلا يعم لمحأس نكلو ،امور ىلإ ةدوعلل ةعاسلا تتآ ،نيرجاهملا نيريثكلا
،يبلق يف ةريثك هوجوب ظفتحأس ،اًصوصخ .تاتفللا نم ريثكلاو .ماّيألا هذه نم تاملكلاو
ةّيحت يّيحأ نأ ّدوأو ،ةرايّزلا هذه ريضحت يف اوبعت نيذلا اًضيأ ركشأ !رينُملا اطلام هجوبو
هذه يف مهب تيقتلا نيذلا ةّيحيسملا نايدألاو فئاوّطلا فلتخم نم تاوخألاو ةوخإلا ةّيبلق
!ضعبل انضعب ِّلصنل .مكلجأ نم يّلصأس انأو .يلجأ نم اوّلصي نأ عيمجلا نم بلطأ .مايألا
ّنأ اورّكذتو ،وحنلا اذه ىلع اًمُدُق اوريس .هللا بعشب ساسحألا سّفنتن نأ نكمي رزجلا هذه يف
تداق يتلا ةسادقلا ةلسلس اوعبتا .ءاطعلا يف ىّوقتيو حرفلا يف ومني ناميإلا
بألا يف رّكفأ .نيرخآللو هلل ةسامحب مهسفنأ اوبهي نأ ىلإ نيّيطلاملا نم نيريثكلا
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بابّشلا ىلإ ةملك هّجوأ نأ ّدوأ اًريخأو .اًماع رشع ةسمخ ذنم هبيوطت ّمت يذلا ،اكيرب جروج نهاكلا
له .ةايحلا يف ٍرمأ لمجأ مككراشأ ،ءاّزعألا بابّشلا ءاقدصألا اهّيأ .مكلبقتسم مه نيذلا
.عوسي :وهو ،مسا حرفلا اذهلو .انرّرحي يذلا اذه ،ةّبحملا يف تاذلا لذب حرف هّنإ ؟وه ام نوملعت
يف مويلا هيلإ انيغصأ دقل – ةمحّرلا هلإ وهو ،عوسيل مكتّبحم لامج اوشيعت نأ مكل ىّنمتأ
رسن يكلو .اًدبأ مكّنظ بّيخي نلو مكتايح ّبحيو ،مكعم ملحيو ،مكب قثي يذلا  -،ليجنإلا
عم اومّلكت .مكروذج اوَسنت ال ،هللا بعش عمو ،اًضيأ ةلئاعلا عمو عوسي عم اًمئاد اُمُدُق
!نّسلا رابك عم اومّلكتو ،دادجألا عم اومّلكتو ،خويّشلا
،مالّسلا لجأ نم نآلا اهيلإ يّلصنس .ءارذعلا ميرم انتدّيس مكمحتلو عوسي ّبّرلا مكقفاريل
هذه يف فصقلا تحت لازت ام يتلا ،ةبّذعملا ايناركوأل ةّيناسنإلا ةاسأملا يف رّكفن نحنو
.نيمّلأتملا ةدعاسمو ةالّصلا نم بعتن ال .ةسّندملا برحلا
!مكل مالّسلا
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