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،ءاّزعألا ةفقاسألا يتوخإ ،ةطبغلا باحصأ

،ءاّزعألا تابهارلاو نابهرلاو ةنهكلا

.ةّيحت ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ ،ّيحيسملا ميلعّتلا يمِّلعم

ةراشب رام لانيدراكلا كريرطبلل يريدقتو يركش نع رّبعأ نأ ّدوأ .مكنيب يدوجول ديعس انأ
اتسيتابرييب كريرطبلا ةّدومب يّيحأو ،يلإ اههجو يتلا تاملكلا ىلع يعارلا سرطب
،تابهارلا تاوخألا اهتيأ ،َّنُكل اًركش .مكتامدخو مكماهم ىلع اًعيمج مكل اًركش .الاباستيب
ناكم يهف ،ةريزجلا ءانبأ اهيلع دّدرتي يتلا ةسردملا يف هب َنْمُقت يذلا يوبرتلا لمعلل
امّيس ال ،سانلا نم مكبرق ىلع اًعيمج مكل اًركش !اًركش .روسجلا ءانب ِّنف ِمُّلعتو راوحو ءاقل
.ةايحلا بُعصَت ثيح ،لمعلا نكامأو ةّيعامتجالا فورظلا يف

اذه ِنبا ،ابانرب ريبكلا لوسرلا ىطخ ىلع اًّجاح اًرئاس ،ضرألا هذه ةرايزب يحرف مككراشأ يّنإ
تاعامجلا نيب لَّقنتي ناك يذلا ،ليجنإلل ءيرجلا رِّشبملاو ،عوسيل ِّبِحملا ِذيملتلاو ،بعشلا
ِكُّسَمَّتلا ىلع اًعيمَج مهَّثَحو" ،جهتباو اهيف لمعت هللا ةمعن ىأر دقو ةئشانلا ةّيحيسملا
هللا ةمعن ىرأ نأ :اهسفن ةبغرلا َّيفو تيتأ .(23 ،11 لسرلا لامعأ) "بلَقلا ِميمَص نِم ِّبَّرلاِب
مكثحألو ،ّبّرلا اهلمعي يتلا بئاجعلاب مكعم جهتبألو ،مكضرأ يفو مكتسينك يف لمعت
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.اًدبأ مكتميزع طبهت نأ نودو ،بعت نود ،اًمئاد ةرباثملا ىلع

!ليمجو “هكاوفلا نم طيلخ” اهّنإ ،حيحص اذه .مكتعامج يف عونتلا ىَنِغ ىرأو مكيلإ رُظنَأ
يف نورقلا ربع ةريزجلا هذه ىلإ تءاج يتلا ،ةّينوراملا ةسينكلا يّيحأ .فلتخم عيمجلا
يف رّكفأ امدنع .ناميإلا يف تتبثو ،ةديدش نحم ربع اًرارم تزاتجا دقو ،ةديدع تابسانم
فنعلاب ٍنَحتممو بَعتُم بعش ةاناعمب رعشأو ،اههجاوي يتلا ةمزألل ديدش قلقب رعشأ ،نانبل
مكركشأ .دلبلا كلذ بلق نم عبنت يتلا مالّسلا يف ةبغرلا يتالص يف لمحأ يّنإ .ملألاو
باتكلا يف تارم ةدع نانبل زرأ ركذ درو دقل .صربق لجأ نمو ةسينكلا يف نوعنصت امل
هذهو .ءطبب عفتريو روذجلا نم أدبي يلاعلا زرألا ىتح نكلو .ةمظعلاو لامجلل اًجذومن ،سدقملا
!مكل اًركش .ليجنإلا لامجو ريبع اورشنتل صربق يف نيعرزنم ،متنأ يه روذجلا

هذه ءانبأ عم تدهش يتلاو ،نينسلا فالآ ذنم انه ةرضاحلا ،ةّينيتاللا ةسينكلا اًضيأ يّيحأ
تاوخألاو ةوخإلا نم ديدعلا دوجو لضفب ،مويلا يهو ،هعافدناو ناميإلا ومن ،نمزلا رورم عم ،ضرألا
.ةفلتخم تافاقثو ةّيقرع تاعومجم نيب يقيقح ءاقل ناكمو ،ناولألا ددعتم بعش ،نيرجاهملا
ةريزجو ،ةيبهذلا لوقحلا ضرأ يهف :ةيبوروألا ةراقلا يف صربق رود اذه ةسينكلا هجو سكعي
.تاءاقل ءاسفيسفو ،بوعشلا هيف كباشتت خيرات ءيش ّلك لبق يهو ،رحبلا جاومأ اهبعادت
َعيمجلا لمشتو ،عيمجلاب بِّحري حوتفم ءاضفو ،ةعماج يأ ،ةّيكيلوثاك :ةسينكلا يه اذكه
الو .ةّيكيلوثاكلا ةسينكلا يف ،دجوت اّلأ بجيو ،راوسأ دجوت ال .ةّبحملا ىلإ هؤادنو هللا ةمحر
ال ميقع انل عابتأ نع ثحبلا .اًدبأ ،انل عابتأ نع ثحبلل انه انم يأ عدُي مل !رمألا هذه ىسنن
نوكي نأ نم بعتي الو ،انوعدي نأ نم بعتي ال يذلا ،هللا ةمحر نم اًعيمج انيعُد .ةايحلا يطعي
اّلأ بجي .هللا ةمحر نم اّهنإ ؟ةيحيسملا انتوعد روذج نيأ .انل رفغي نأ نم بعتي الو ،انم اًبيرق
اّلأ بجيو ،راوسأ دجوت ال .انرظتني اًمئاد .انلذخت ال هتمحرو ،انلذخي ال ّبّرلا .اًدبأ كلذ ىسنن
،تاقالعلل ناكمو ،كرتشم تيب اهّنإ !مكلضف نم ،ةّيكيلوثاكلا ةسينكلا يف ،دجوت
دحاو ،...رخألا ينيدلا سقطلا كلذو ،ينيدلا سقطلا كلذ :ةعونتملا تاعامجلل اًعم شيعللو
هذهب كرتشملا تيبلا تأر ةبهارلا كلتو ،ةقيرطلا هذهب كرتشملا تيبلا يف ركفي
.ةدحَولا ىنغ ،عونتلا اذه يفو ،عيمجلا عونت هّنإ ...ةقيرطلا هذهب هتأر ىرخأ ةبهارو ،ةقيرطلا
مهفي نأ عيطتسي نم .سدقلا حوّرلا ؟عونتلا عنصي نمو .سدقلا حوّرلا ؟ةدحَولا عنصي نمو
.“Ipse harmonia est”:لوقي سويليساب سيدقلا ناك .مغانتلاو عونتلا عناص وه .مهفيلف
.ةمغانتملا ةسينكلا ةدحَوو بهاوملا عونت حنمي يذلا وه سدقلا حوّرلا

نم سبتقأف ،مكعيفشو مكيخأ ،ابانرب سيدقلا نع اًئيش مككراشأ نأ نآلا ّدوأ ،ءازعألا اهّيأ
:نيتملك هتلاسرو هتايح

- سدقلا ةسينك هتراتخا ،هنازتاو هناميإب ريبك لجر هّنأ ىلع ابانرب رَكذُي .ربصلا يه ىلوألا
ةعامج ،ةديدج ةعامج ةرايزل بسنألا صخشلا هرابتعاب - مألا ةسينكلا لوقن نأ اننكمي
لثم ،ثدحي ام ىريل باهذلل هلاسرإ َّمت .ةينثولا نم اًثيدح اودتها صاخشأ ةدع اهيفو ،ةيكاطنأ
ةينيد سيساحأ مهلو ،ىرخأ ةفاقثو ،رخآ ملاع نم نوتأي اًسانأ دجوف .اًبيرقت فشكتسملا
امك ،اًفيعض لاز ام هّنكل ،عفدنم ناميإب نوئلتمم مهف ،اًثيدح مهتايح اوريغ سانأ مهو ،ىرخأ
فيك فرع .رظتني فيك فرع .ريبك ربصب ابانرب فقوم مستا ،عضولا اذه يف .ةيادبلا يف
يف لوخدلل ربصلاو ،رارمتساب رفسلاو قالطنالل ربصلا هّنإ .ةرجشلا اومنت نأ رظتني
،اهيلع مكحلا يف عرست نود ةديدجلا رومألا لوبقل ربصلاو ،نآلا ىتح هل نيلوهجم سانأ ةايح
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،ناكم ّلك يف هللا لمع ىلع لدت يتلا تامالعلا ىري فيك فرعي يذلا زييمتلا يف ربصلاو
:ةقفارملا ربصب ءيش ّلك لبق ابانرب عتمتو .ىرخأ ديلاقتو تافاقث “ةسارد”ـل ربصلاو
فقاومب ،دّدجلا نيمداقلا يف ،فيعضلا ناميإلا قحسي ال وهف .مهقفارو ،نومني مهكرت
مهكرت .ال .ةعيرشلا ىلع ةظفاحملاب صتخي اميف ةدّدشتم تابلطب وأ ،ةنرم ريغ ةمراص
نارهشُي ال مأو بأ لثم ،رهشُي ال ابانرب .مهعم اًراوح ماقأو مهديب ذخأو مهقفارو نومني
تاماسقنالا :رابتعالا يف اذه اوعض .ومنلا ىلع مهنادعاسيو ،مهناقفاري لب ،مهئانبأب
ىلإ تررطضا اذإو .مهوقفارو اومنيل مهوكرتأ .ةسينكلا لخاد ّحصت ال انل عابتأ نع ثحبلاو
.ربصلا لجر وه اذه .مالّسلاو ةّبحملاب نكلو ،هخبوف ،ام صخش خيبوت

نأب اهسفنل حمست ال ةسينك ،ةرباص ةسينك ىلإ ةجاحب نحن ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
ءوض يف فقاوملا زّيمتو ،ديدج وه امب ءودهب بّحرت لب ،تارّيغتلا ببسب فاختو برطضت
نم نوتأي دّدج تاوخأو ةوخإب بيحرتلا يأ ،ةريزجلا هذه يف هب نوموقت يذلا لمعلا ّنإ .ليجنإلا
اوُّمَنتل نوّوعدم اًضيأ متنأ ،ابانرب لثم .ةريبك ةميق هل لمع وه امّنإ ،ملاعلا يف ىرخأ ئطاوش
ال يذلا هللا ربصل ةقداصو ةيئرم تامالع اونوكتل ،ةظقيو ةرباص ةرظن مكسفنأ يف
بّحرتل :ةحوتفم اهعرذأ صربق يف ةسينكلا .هنانحب لومشم َريغ ،تيبلا جراخ اًدبأ اًدحأ كرتي
ةمزأب ةموسوملا ،ابوروأ ءاحنأ عيمج يف ةسينكلل ةمهم ةلاسر اًضيأ اهّنإ .قفارتو بعوتستو
نكل ،يّكشتلا وأ ناك ام ىلإ نينحلا وأ ةيناودعلا ديفت الو عافدنالا ديفي ال :ناميإلا
أدبن نأ يرورضلا نم .ةمزألا تامالع اًضيأو ،ةنمزألا تامالع ةءارقو ريسلا ةعباتم وه ديفملا
نأ ّدوأ .ةديدجلا لايجألل ةصاخ اهنالعإو ،تابيوطتلا شيعو ،ربصب ليجنإلا نالعإب ديدج نم
نم اًدبأ اوّلمت الو ،سانلا نم مكبرق يف نيرباص ةاعر اونوك :ةفقاسألا ةوخإلا اهّيأ ،مكل لوقأ
رئاس يف ةوخإلا نعو ،تاءاقللا يف ةنهكلا نع ثحبلا نمو ،ةالّصلا يف هللا نع ثحبلا
ةنهكلا اهّيأ مكلو .نوشيعي امثيح نينمؤملا نعو ،مامتهاو مارتحاب ةّيحيسملا فئاوطلا
اًمئاد نيدعتسمو ،نينمؤملا عم نيرباص اونوك :لوقأ نأ ّدوأ ،انه نودجاوتملا ،ءاّزعألا
لب نيمراص ةاضق اًدبأ اونوكت ال .هتمحرو هللا ةرفغمل نوبعتي ال اًماّدخ اونوكو ،مهعيجشتل
.نيدودو ًءابآ اًمئاد اونوك

ةروص يهو ،اًميحر ناك بألا نكلو ،اًمراص اًيضاق ربكألا خألا ناك :لاّضلا نبالا لثم تأرق امدنع
ةعومجم ،ةيضاملا ةنسلا يف !انل رفغي ىّتح اًمئاد انرظتني يذلا لب ،اًمئاد رفغي يذلا بألا
نبالا لثَم اومّدقي نأ تدارأ ،بوبلا ىقيسوم ،ةّيقيسوم اًضورع نومّدقي نيذلا بابّشلا نم
راوحلا ناك لمجألا نكلو !اًّدج ليمج ...بوبلا ىقيسوم عم ةّيراوحو ةّيئانغ ةقيرطب لاّضلا
دوعأ نأ ديرأ .اذكه ّرمتسأ نأ ينّنكمي ال” :هل لاقو قيدص ىلإ لاّضلا نبالا بهذ امدنع ،ريخألا
“لمعأ اذام فرعأ الو فئاخ انأ .يندرطيو يهجو يف بابلا يبأ قلغي نأ فئاخ يّنكلو ،تيبلا ىلإ
ةياهن يف .“َّيلع هيّوقي يذلاو ،كانه يخأ دجوي ...ملعت كّنكلو ،معن” - “!حلاص كدلاو نكلو” -
كّنأ هل لقو كدلاو ىلإ بتكا :يلي ام لعفا” :هقيدص هل لاق ،لاّضلا نبالا نع بوبلا اربوأ
نأ ،اًدّيج كلبقتسي نأ دارأ اذإ هّنإ كدلاول لُق .اًدّيج كلبقتسي اّلأ فاخت كّنكلو ،ةدوعلا ديرت
مأ اًدّيج كلبقتسيس ناك اذإ ًالّوأ كل لوقي ىّتح ،تيبلا يف ةذفان ىلعأ ىلع اًليدنم عضي
امدنعو .هدلاو تيب ىلإ هقيرط يف نبالا ناك ،رخآلا دهشملا يف .دهشملا اذه ىهتنا .“كدرطيس
هللا وه اذه !اًئيلم !ءاضيبلا ليدانملاب اًئيلم ناك :هدلاو تيب ىأرو ،رادتسا ،اًرئاس ناك
يف نبالا أدب امدنعو .انل رفغي نأ نم بعتي ال .انل ةبسّنلاب هللا وه اذه .انل ةبسّنلاب
.مالكلا نع هفقوأو ،“تكسأ” :هدلاو هل لاق – “...تلعف دقل ،يدّيس اي ،هآ” :لاقو مالكلا
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كانه ّنأ نورت امدنعو .فارتعالا ّرس يف نيمراص اونوكت ال ،مكلضف نم :ةنهكلا اهّيأ متنأو
ينعي لب .ال ،“لُهاستلا” ينعي ال اذهو .“تمهف انأ ،تمهف انأ” :هل اولوق ،ةلكشم يف ام اًصخش
وه صخش ّلك ةايح يف ّبّرلا هب موقي يذلا لمعلا ّنإ .هللا بلق لثم ،بألا بلق انيدل نوكي نأ
ناذآ مكل نوكي نأ اًضيأ ربصلا ينعي ،مكبعش يف ريبكلا عُّونتلا عم .هوُّبحأف :سدقم خيرات
،ناميإلا نع ةفلتخملا ريبعتلا قرطبو ،ةفلتخملا ةّيحوّرلا تايساسحلاب رعشت بولقو
ديرت لب - !ال ،مكلضف نم – صئاصخلا ةيوست ديرت ال ةسينكلا .ةفلتخملا تافاقثلاو
ديرن ام اذه .ٌّمأ ةسينكلا ّنأل ،ّيمومأ ربصب ،ساّنلا تاّيسفن ّلكبو ،تافاقثلا ّلكب بيحرتلا
ةسينك يف رباص ءاغصإو ،ةرباص ةالص :سدونيسلا ةريسم يف هللا ةمعنب هلمعن نأ
.ابانرب بناوج نم ٌدحاو ،ربّصلا ناك اذه .ناسنإلا ىلع ةحتفنمو هلل ةعيطم

امهتقادصو يسوسرطلا سلوب عم هؤاقل :هيلع ديكأتلا ُّدَوأ مهم ٍناث بناج ابانرب ةصق يف
قباسلا يف ناك يذلا ،سلوب ءادتها دعب .اًعم ةلاسرلا شيع ىلإ امهدوقتس يتلا ،ةّيوخألا
لسرلا لامعأ) "ذيمْلِت هَّنَأ َنيقِّدَصُم َريَغ هنَوفاخَي مهُّلُك اوناك" ،نييحيسملل اًفينع اًدهطضم
همَّدقو .(٢٧ ةيآ) "هِدَيِب ابانْرَب َذَخَأ" :اًّدج اًليمج اًئيش لسرلا لامعأ رفس لوقي انه .(26 ،9
ريشي .“هعم هذخأ ،هديب ذخأ” :تاملكلا هذه ىلإ عمتسنل .هلَّفكتو ،هل ثدح ام ىورو ،ةعامجلل
ىلع ذخأ يذلاو ،ليلجلا قرط ىلع ذيمالتلا هعم ذخأ يذلا ،عوسي ةلاسر سفن ىلإ ريبعتلا
ذخأي نأ .ةايحلا يف ةكراشمو ةقادص فقوم هّنإ .ةئيطخلا ببسب ةحورجملا انتيناسنإ هقتاع
اًتقو هسفن حنميو ،رخآلا خيرات ةيلوؤسم ىلوتيو هقتاع ىلع ذخأي نأ ،هعم ناسنإلا
ىلع هلمحي نأو ،- !مكلضف نم ،ساّنلا فينصت ةئيطخ – هفنصي نأ نود هيلع فرعتلل
.ةّوُخأ ىّمسي اذه ،(37-25 ،10 اقول عجار) ميحرلا يرماسلا لعف امك ،اًحيرج ناك وأ ،بعت اذإ هيفتك
.ةّوخألا يه ةيناّثلاو ،ربّصلا يه ىلوألا .مكل اهلوقأ نأ ديرأ يتلا ةيناثلا ةملكلا يه هذهو

يف .تاداهطضالا طسو يف ىتح ،ليجنإلاب اورشبيل اًعم ،ةوخإك ،سلوبو ابانرب رفاس
،11 لسرلا لامعأ) "اًريثك اًقلَخ ِنامِّلَعيُو [...] اًعَم ِنالَمعَي ًةلِماك ًةنَس اماقَأ" ةيكاطنأ ةسينك
،13 لسرلا لامعأ) "صربق ىلِإ ارَحْبَأ"و ربكأ ةلاسرل ازِرفُأ ،سدقلا حوّرلا ةئيشمب ،امهالكو .(26
ءيش ّلك لبق نكلو ،ةيرشبلا مهتافص ببسب طقف سيل ومنت هللا ةملك تناكو .(4
ةوخإ اناك .امهيف قّلأتت ةَّبحملا ةيصو تلعج ةّوُخألا هذهو هللا مساب ةوخإ اناك امهّنأل
.اهسفن ةماركلا امهل ناك نكلو – ةفلتخم اهّلك ،ديلا عباصأ لثم - نيَنيابتمو ،نيَفلتخم
عقو هّنإ لسرلا لامعأ رفس انل لوقي .عقوتم ريغ رمأ ثدح ،ةايحلا يف ثدحي امك ،مث .ةوخإ اناك
عقي ةوخإلا نيب ىتح .(39 ،15 لسرلا لامعأ عجار) .مهقرط تفلتخاف ،ديدش فالخ امهنيب
امهّنأل نكلو ،ةّيصخش بابسأل ابانربو سلوب لصفني مل ،كلذ عمو .ماصخلا انايحأو ،لادجلا
ديري ابانرب ناك .ةفلتخم ىؤر امهل تناك .اهب ريّسلا نوعباتي فيك ،ةلاسرلا يف اشقانت
ةقحاللا لئاسرلا ضعب نم رهظيو .الداجتف .ديري ال سلوبو .باشلا سقرم امهعم بحطصي نأ
مضني نأ بجي ناك يذلا ،سواتوميطل سلوب بتك .ةنيغض امهنيب َقبت مل هّنأ ،سلوبل
هَّنِإف ،هِب ِتأَو [!هسفن وه] سُقرَم ْبِحصَتسِإ [...] اًعرْسُم َّيَلِإ ِءيجَملا يف ْلِّجَع" :اًقحال هيلإ
يف ةّوخألا يه هذه .(11 .9 ،4 سواتوميط ىلإ ةيناثلا ةلاسرلا) "ةَمدِخلا يف ينُديفُي
،ديفم اذه ،دّيج هّنإ ،هلعف دّيجلا نمو - رظّنلا تاهجوو ،ىؤرلا يف شقانتن نأ نكمي :ةسينكلا
مدع ئّيّسلا نم هّنأل .ةفلتخملا راكفألاو تايساسحلاو - ديفم ةشقانملا نم ليلقلا
ةوخإلا ،ةلئاعلا يف .هللا نم سيل وهف ،اًّدج مراص مالس كانه نوكي امدنع .شاقّنلا
لودج” نوفخي مهّنأل ،نوشقاني ال نيذلاب ّكشأ انأ .رظّنلا تاهجو نولدابتيو ،نوشقانتي
راكفألاو تاّيساسحلاو ىؤرلا يف شقانتن نأ نكمي :ةسينكلا ةّوخأ يه هذه .اًمئاد “لامعأ
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مدعو ،تالاحلا ضعب يف ديفت هذهو ،ةحراصملاو ةهجاوملا ،تالاحلا ضعب يفو ،ةفلتخملا
ومنلل ةصرف يه ةشقانملا .اًدحأ ديفت ال يتلاو ةرثرّثلا لالخ نم فلخلا نم اهلوق
نكلو ،انسفنأ ضرفل الو ،اننيب اًبرح ميقن يكل شقانن ال :اًمئاد ركذتنل نكل .رييغتلاو
امدنع ،رّكذتأ .ةوخإ لظن انّنكل ،لداجتن .ةكرشو ّبح يه يتلا ،حوّرلا ةّيويح شيعنو رهظن يكل
ّلك سيل ،نايحألا ضعب يف ةّوقبو ،اننيب اميف شقانتن اّنك .ةوخإ ةسمخ اّنكو ،اًلفط تنك
،مُأ يه ةسينكلاو ،مُأ اهل يتلا ةلئاعلا يف ةشقانملا .ةدئاملا ىلع اًعيمج سلجن اّنك ّمث ،موي
.نوشقانتي اهؤانبأ

يف انه دجوي .ملاعلل ةّوخأ ةادأ نوكت ،ةّيوخأ ةسينك ىلإ ةجاحب نحن ،ءازعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
سوقط نعو ،لصألا نع ةفلتخم صصقو ةّيسنكلاو ةيحورلا تايساسحلا نم ديدعلا صربق
رعشن اّلأ بجيو ،ةيوهلل ديدهت هّنأك عونتلاب رعشن اّلأ بجي نكل .ةفلتخم ديلاقتو
،فوخلا دادزي ،ةبرجتلا هذه يف انعقو اذإ .انم دحاو ّلك هلغشي يذلا ناكملل قلقلاو ةريغلاب
نحن .برحلا ىلإ اًلجآ مأ اًلجاع يهتنيو ،كّشلا ىلإ يدؤي ةقثلا مدعو ،ةقثلا مدع دلوي فوخلاو
اًصصق يوري رحب :طسوتملا ضيبألا رحبلا ،دحاو رحب لوح مكّلكو .دحاو بأ انُّبِحي ةوخإ
نم تافاقثو بوعشو سانأ ،مويلا ىتح ،هئطاوش ىلع لزنيو ،ةديدع تاراضح دهم وهو ،ةفلتخم
ءانب لجأ نم هّنأ ،اهّرسأب ابوروأو ،عيمجلا ريكذت مكنكمي مكتَّوُخأب .ملاعلا ءاحنأ عيمج
ميطحتو ،تاماسقنالا ىلع بلغتلاو ،اًعم لمعلا يرورضلا نم ،ناسنإلاب قيلي لبقتسم
ةوخإ اًعيمج نوكنل ،اًعم ريّسلاو ،جامدنالاو بيحرتلا ىلإ ةجاحب نحن .ةدحَولا ملِح ةّيذغتو ،ناردجلا
!تاوخأو

دوهجللو ،ليجنإلاب نورشبت هب يذلا حرفللو ،نولمعت املو هيلع متنأ امل مكركشأ
نالوسرلا اهمسر يتلا ةقيرطلا يه هذه .مدقتي هنولعجتو هنومعدت اهب يتلا تاّيحضّتلاو
،زِّيمت نأ ،اًدبأ فاخت الو ،زِّيمت ،ةرباص ةسينك اًمئاد اونوكت نأ مكل ىنمتأ .ابانربو سلوب
،ةدحّتم ىقبت اهّنكل شقانتو ،رخآلل لاجملا حسفت ،ةّيوخأ ةسينك ،بعوتستو قفارتو
،يلجأ نم ةالّصلا يف اورمتست نأ مكوجرأو .مكنم ٍدحاو ّلك كرابأ ،مككرابأ .شاقّنلا يف ومنتو
[!اًركش] !Efcharistó !ةالّصلا ىلإ ةجاحب يّنأل
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