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!ءازعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

مادقأ دنع ،ةنس ّلك يف .هداليم ّرسب لفتحنل ةمعّنلا ىرخأ ةّرم انيطعي عوسي ّبّرلا .1
اذه نم اًقالطنا انتايح ىلإ رظنن نأ هللا انحنمي ،(12 ،2 اقول عجار) دوذملا يف عجضملا لفّطلا
"مَلاعلا ىلِإ اًيِتآ ،ناسْنِإ َّلُك ُرينُي يذَّلا ،ّقَحلا ُروُّنلا" لب ،ملاعلا اذه دجم رون سيل .ّصاخلا روّنلا
امكف .انعقاو لوبقل ةسردم انل وهو ،ةّيرشبلا انتلاح ذختاو هللا نبا َعَضاوت .(9 ،1 انحوي)
دحاو ّلك ةقيرّطلا سفنب ،رهوجلا بايغ لب ،تاريخلا بايغ طقف ينعي ال يذلا ،رقفلا وه راتخا
يرورض ريغ وه ام ّلك نم صّلختلا لجأ نم ،هتايح يف ّيساسأ وه ام ىلإ دوعي نأ ىلإ ٌّوعدم اّنم
عوضوم نوكت اّلأ بجي هذه ةسادقلا ةريسمو .انتسادق ةريسم يف ةبقع ريصي نأ نكميو
.ضُوافت

نوكت نأ بجي ،ىضم يذلا تقولا وأ انتايح عجارن امدنع .نيحضاو نوكن نأ ّمهملا نم ،كلذ عمو .2
هعنص يذلا ريخلل نيعاو نوكن امدنع طقف ،عقاولا يف .ريخلا ةركاذ قالطنالا ةطقن اًمئاد
كردن نأ .هنم انيناع وأ هانربتخا يذلا ّرّشلل اًمسا يطعن نأ اًضيأ اننكمي ،عوسي ّبّرلا انل
ّيلخادلا فقوملا ّنإ ،ىنعملا اذهب .انمِّطحي رمأ اذه ،انل هللا ةّبحم اًضيأ كردن الو ءارقف انّنأ
.ركّشلاو ليمجلا نافرع وه ىربكلا ةّيمهألا هيلون نأ بجي يذلا

مهافش نيذلا ةرشعلا صربلا ةصق انل يوري ،ليمجلا نافرع وه ام ليجنإلا انل رسفيل
ركّشلا داعو .(19-11 ،17 اقول عجار) اًّيرِماس ناكو ،هركشيل داع طقف اًدحاو نكل ؛اًعيمج عوسي
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عم ءاقللا .(19 ةيآلا عجار) لماكلا صالخلاب ،ّيدسجلا ءافّشلا ىلإ ةفاضإلاب ،لجرلا اذه ىلع
انسفنأ ْبِّردن مل نإ ،اذكهو .هبلق َّسَم لب ،حطّسلا دنع فّقوتي مل ،هل هللا هحنم يذلا ريخلا
وه ام ىرن نلو انتارثعل ةمئاق عضن نأ ىلإ طقف رمألا انب يهتني ،ركّشلا ىلع رارمتساب
.موي ّلك عوسي ّبّرلا اهايإ انحنمي يتلا معّنلا يأ ،ّمهأ

معِنلا لك ىلع عوسي ّبّرلا رُكشن نأ اًلّوأ ديرنو ،ةّيضاملا ةنّسلا يف ةريثك رومأ تثدح .3
اًعطق تسيل .اًضيأ انتبوت اهيف نوكي نأ لمأن ،معِنلا هذه ّلك نيب نمو .اهايإ انحنم يتلا
ىلع ،ةبوت ىلإ ةجاحب ْدُعَن مل انّنأب رّكفن نأ وه انل ثدحي نأ نكمي ءيش أوسأ .هنم اًغورفم اًرمأ
.ّيعامجلاو ّيصخّشلا ديعّصلا

اهشيعن نأ لواحن نأو ،ةيّدج ةروصب ليجنإلا ةلاسر ذخأن فيك اًمُّلعت اًمئاد دادزن نأ وه بوتن نأ
نأ ىنعم وه اذه :نكمم ريخ ّلك عنصن نأ لب ،ّرّشلا نع دعتبن نأ طقف سيل .انتايح يف
انّنأ ضرتفن نأ .اومّلعتي نأ ىلإ نيجاتحملا لافطألا لثم اًمئاد ىَقبن ،ليجنإلا مامأ .بوتن
.ّيحوّرلا ءايربكلا يف عقن انلعجي ءيش ّلك انمّلعت

عمجملا ناك اذام .ّيناّثلا ّيناكيتافلا عمجملا ءدبل نوتّسلا ةّيونّسلا ىركذلا يه ةنّسلا هذه
انحوي سيّدقلا ابابلا ،ددصلا اذهب لاق ؟اهّلك ةسينكلا ةبوتل ةريبك ةصرف نكي مل نإ
."لضفأ ةروّصب همهفن أدبن نيذلا نحن لب ،رّيغتي يذلا ليجنإلا سيل" :نورشعلاو ثلاّثلا
هقيبطتلو ،لضفأ ةروصب ليجنإلا مهفنل ةلواحم عمجملا اهايإ انحنم يتلا ةبوّتلا تناك
.ةّيخيراتلا ةظحللا هذه يف اًلاّعفو اًّيح هلعجو ،انتلاح ىلع

،نينمؤملا َةعامج انل انرصع يف اًضيأ ثدح ،ةسينكلا خيرات يف لبق نم تارم ةّدع ثدح امكو
ةّيدونيس يف يلاحلا لّمأتلا .دعب ِهتني مل راسملا ذهو .ةبوّتلا ىلإ نوّوعدم انّنأ انرعش
انّثحتو ،اهل ةياهن ال حيسملا ةلاسر مهف ةريسم ّنأب انتعانق نم اًديدحت أشني ةسينكلا
.رارمتسالا ىلع

مهفلا نم ديزم ىلإ ةجاحب انسل انّنأب ،ةيفخملا ةعانقلا يأ دمجّتلا وه ةبوّتلا ضيقن
بجي امنيب .اًمئاد حُلصَي دحاو لكش يف عوسي ةلاسر دِّمجي نأ ديري يذلا أطخلا هّنإ .ليجنإلل
ةقطرهلا .اًمئاد وه ام ىلع رهوجلا َّلَظي ىّتح رييغّتلا ىلع اًرداق اًمئاد لكّشلا نوكي نأ
يه لب ،سلوب انرّكذي امك ،(9 ،1 ةيطالغ عجار) رخآ ليجنإب ةزاركلا طقف تسيل ةّيقيقحلا
ظفاحن نأ .ممألا لوسر هلعف ام وهو ،ةيلاحلا قرّطلاو تاغللا ىلإ هتمجرت نع فّقوتلا اًضيأ
.حيسملا ةلاسر نجسن نأ سيلو ةلاّعفو ةّيح ةروصب ظفاحن نأ ينعي

ىرن انلعجت ال ةبوّتلا ّنأ يه ،اًبلاغ اهاسنن يتلا ،ةّيقيقحلا ةلكشملا ّنإف ،كلذ عمو .4
،رّوطتيل ّرّشلا عفدت اهّنأ هسفن تقولا يف ىرن انلعجت لب ،ريخلا راتخنف ،طقف ّرّشلا
ةكرعم اهّنإ .هيلع فّرعتن نأ انيلع بعصي ىّتح ديدج بولسأب رّكنتيلو ،اًركم دادزيل
.كالملا بوثب اًيّفختم دوعيو ،اًمئاد دوعي بِّرَجُملا .ةّيقيقح

يذلا لمعلا اذه مهفن نأ ىلع اندعاسي نأ هنكمي اًهيبشت ليجنإلا يف عوسي مدختسا
.نامَأ يف هَلاومَأ َّنِإف ،هَراد ُسُرحَي ُحِّلَسَتُملا ُّيِوَقلا َناك اذِإ" :ةفلتخم قُرُطو تاقوأ نم نّوكتي
"هَبالْسَأ ُعِّزَوُيو ،حالِس نِم هيَلع ُدِمَتعَي َناك ام ُعِزَتنَي ،هَبَلَغو ُهنِم ىوْقَأ َوُه نَم ُهَأَجاف اذِإ نِكلو
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،انسفنأب ةدئاّزلا انتقث يه ىلوألا ةريبكلا انتلكشم .(22-21 ،11 اقول)
كلذل .تاّرم ةّدع اهيلع ُتْمّلكت يتلا ةّيجاليبلا حوّرلا اهّنإ .انجمارببو ،انتاّيجيتارتسابو
.عوسي ّبّرلاب طقف لب ،انسفنأب قثن اّلأ بجي انّنأ انرّكذت اهّنأل ،ةمعن يه تاقافخإلا ضعب
.زكرملا يف ديدج نم حيسملا عضن يكل ديدش ريكذت يه ،ةسينكك اًضيأ ،تاعقولا ضعب
.اًّدج ٌطيسب ٌرمأ هّنإ .(23 ،11 اقول) "اًدِّدَبُم َناك يعَم ْعَمجَي مل نَمو ،َّيَلع َناك يعَم ْنُكَي مل نَم" ّنأل

نأ انيلع ام .اننيب بَّرستي يذلا ىّتح ،ّرّشلا نيِدَن نأ يفكي ال ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهيّأ
انّنأب انمِّهَوي نأ نكمي طقف ديدنتلا .انسفنأ لِّدبنو بوتن نأ يف رارقلا ذخّتن نأ وه هلعفن
انعضت انسفنأ يف تارييغتب موقن نأ وه ّمهملا ،ةقيقحلا يف امنيب ،ةلكشملا انللح
رثكأ ىدحإ ،ىنعملا اذهب .ملاعلا ُقطنم اًبلاغ وهو ،ّرّشلا قطنمل ءانجس اهيف نوكن ال ةلاح يف
ىلإ هابتنالا اذه ةرورض عوسي فصو .رَهَّسلا ةليضف يه ،اهسرامن نأ بجي ،ةدئاف لئاضفلا
َجَرَخ اذِإ ،سِجَّنلا َحوُّرلا َّنإ" :لاق غيلب هيبشت يف – رَهَّسلا ةرورض – ةسينكلا ىلإو انسفنأ
.ُتْجَرَخ ُهنِم يذَّلا َيتيَب ىلِإ ُعِجرَأ :لوقَيف اهُدِجَي الف َةَحاَّرلا ُبُلطَي ِرافِقلا يف َماه ،ناسنِإلا َنِم
َنولُخدَيف ،هنِم َثَبخَأ ٍحاورَأ َةَعبَس ُبِحصَتسَيو ُبَهْذَيف .اًنَّيَزُم اًسونْكَم هُدِجَيَف يتأَيف
.(26-24 ،11 اقول) "ىلوُألا هِتَلاح نِم َأوسَأ ةريخَألا ِناسنِإلا َكلذ ُةَلاَح َنوكَتف ،هيف َنوميقُيو
نم هلصأتسن نأ انلواحو هانفرع يذلا ّرّشلا :بيترّتلا ضعب انعضو ىلّوألا انتبوتب
ًةرتف اّنع اًديعب ىقبيس هّنأ      انتجاذس يف انْرَّكف ،نكل ،اّنع عقاولا يف دعتبا ،انتايح
،ةظيلغ ةروصب لبق نم انل ادب .ةديدج ةروّصب ليلق دعب انيلإ عجر ،عقاولا يف .ةليوط
ليزنو هفرعن نأل ىرخأ ةّرم ةجاحب نحن ،كلذل .ةبَّذهمو ةقينأ ةقيرطب فّرصتي نآلاو ،ةفينع
نأ نود ،بدأب لخدت :“ةبّدؤملا نيطايّشلا” اهّنإ :ريبعّتلا اذه مدختسأ نأ يِل اوحمسا .هنع عانقلا
اذهل .كلذ كردن انلعجت نأ اهنكمي ،طقف ريمّضلا صحفل ةّيمويلا انتسرامم .كلذ ىلإ هبتنأ
.تيبلا ىلع رَهسَن يكل ،ريمّضلا صحف ةّيّمهأ ىرن

(Port Royal) لايور تروب تابهار ةّيضق تناك - لاثملا ليبس ىلع – رشع عباّسلا نرقلا يف
“اهبهاومب”و ،ةبوهوم تناك :ةنسح ًةيادب تأدب ،اكيليجنأ مألا ،تاسيئرلا ىدحإ .ةريهّشلا
،ةبوهوم ةأرما تناك .نيدلاولا ىّتح تابهاّرلا نصح نم تجرخأو ،ريّدلا تحلصأو اهسفن تحلصأ
ترهظأو ،(giansenista) ةينيسناجلا ةمواقملا بلق تحبصأ كلذ دعب اهّنكل ،مُكحَتل تَدِلُو
لثم تارهاط" :َّنهّنإ اهتابهار نعو اهنَع َليِق .ةّيسنكلا ةطلُّسلا مامأ ىّتح اًدينع اًقالغنا
تحتو ،ىوقأ تاّرم عبس عجر هّنكل ،ناطيَّشلا َندرط ."نيطايّشلا لثم تارّبكتمو ،ةكئالملا
عجري ناطيّشلا .َّنهريغ نم لضفأ ّنهّنأب رورغلاو تّمزتلاب َّنهل ءاج ،دّدشتلاو فّشقّتلا بوث
!هَّبنتنل .عِجرَيس هّنكل ،كالملا بوثب اًيّفختم ،عِجرَيس ،َدِرُط يذلا ،ناطيَّشلا :اًمئاد

نيرّكفملا ةقبط ىلإ ءيش ّلك لبق ةهّجوم تناك ،ةريثك ةلثمأ ليجنإلا يف عوسي ىور .5
رعشن نأ يف ةعدخلا مهل رهظُي نأ فدهب ،نيّيسيّرفلاو ةبتكلا ىلإ ،مهسفنأب اًريخ
لاثمأب ىّمسُي ام يف ،اًلثم .(9 ،18 اقول عجار) ساّنلا رئاس رقتحنو راربأ انّنأ انسفنأب
بألا كلذل رغصألا نبالا ةّصقو لاّضلا فورخلا ةّصق طقف ِوْرَي مل ،(15 اقول عجار) ةمحّرلا
ةقيرّطلا ّنأ انرّكذت لاثمألا هذه .تيم هّنأ ول امك هلماعي ريخألا اذه هنبا ىأر يذلا ،نيكسملا
نكل .حضاو لكشب ةئطاخ اًرومأ لعفنو ،عيِضَنو ،دعتبن نأ يه ةئيطخلا باكترال ىلوألا
هيبشّتلا .ربكألا نبالا ىلعو عئاّضلا مهرّدلا ىلع اًضيأ لاثمألا كلت يف مّلكتي عوسي
ريغ شيعن نأ نكميو ،ةأرملا كلت مهرد عم لصح امك ،اًضيأ تيبلا يف عيِضَن نأ نكمي :حضاو
.ميحّرلا بألا لثم يف ربكألا نبالا عم لصح امك ،انبجاو دودح نمض اًّيمسر انيقب ولو ءادعس
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اوقب نيذلا نأ فرعن نأ بعّصلا نم نكل ،دعتبا يذلا ةلاح يف داعتبالا ظحالن نأ لهّسلا نم
ةمئاقلا ةطلُّسلا ّنأو ،اياحض طقف مهّنأ مهتعانق ببسب ،ميحج يف نوشيعي تيبلا يف
انه ،اذه انل ثدحي ةَّرم مَكو .مهفصني ال هسفن هللا ،ةياهّنلا يفو ،لداع ريغ لكشب مهلماعت
!تيبلا يف

اندعتبا وأ ريغّصلا فورخلا اذه لثم اَنعِض انّنأ انّلك انل لصح دقل ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
،هللا ةمعنبو ،ديدحّتلاب ببّسلا اذهلو ،انتّلذأ اياطخ اهّنإ .رغصألا نبالا لثم هللا نع
نم ةرتفلا هذه يف هيلوُن نأ بجي يذلا ريبكلا هابتنالا ،نكل .هجول اًهجو اههِجاون نأ انعطتسا
ةمدخ يف ،ةسّسؤملا ناردج لخاد ،تيبلا يف اًّيمسر يه ةّيلاحلا انتايح يأ انعقاو ّنأ وه ،انتايح
نأ اننكمي ديدحّتلاب ببّسلا اذهلو ،هسفن ّيسنكلا مسجلا بلق يفو ،ّيلوسّرلا ّيسركلا
نأ ىلإ ةجاحب انسل انّنأو ،لضفألا انّنأو ،نامأ يف انّنأ يف رّكفن :ةبرجتلا هذه يف عقن
.بوتن

لب ،جيجضب يتأي الو ،انب طيحُي “بّدؤملا ناطيّشلا” ّنأل ،نيرخآلا ّلك نم رثكأ رطخ يف نحن
ةّيساق ودبت نأ نكمي يتلا رومألا ضعب اًنايحأ ُتلُق نإ ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ ،اًرذع .روهّزلا اًلماح
صّصخن نأ ٌنسح هّنأل لب ،نانحلاو فطّللا يناعمب نمؤأ ال ينّنأل ال اذهف ،ةديدشو
سوفن يف بارطضالا لِخدُن ىتح ةعاجّشلا دجن نأو ،اًّقح نيدهّطضملاو نيبعتُملل تافطالملا
نيذلا ةّيزعت نأل ،وّليب ونينوت نهاكلا هللا مداخ لوقي نأ ّبحي ناك امك ،ةيزعّتلا يف مه نم
.سدقلا حوّرلا نم ةّيطع ال ناطيّشلا نم ةعدخ طقف نوكت ،ةلاحلا هذه يف مه

يبّنلا اهب فصو يتلا باقلألا نم .مالّسلا عوضومل ةريخأ ةملكب ظفتحأ نأ ّدوأ ،اًريخأ .6
لثم مالّسلا يف ةريبك ةبغرب طق رعشن مل .(5 ،9) "مالّسلا سيئر" بقل ،حيسملا ايعشأ
تاعازّنلا نم ريثكلا يف اًضيأو ،ةبّذعملا ايناركوأ يف رّكفأ .ةرتفلا هذه يف هيف انتبغر
.لشفلا نع ريبعت اًمئاد امه فنعلاو برحلا .ملاعلا نم ةفلتخم ءاحنأ يف اًّيلاح رودت يتلا
،هلإ ّيأ مسابو ،نكمي الو ،مالّسلا ليجنإ اًمئاد وه ليجنإلا .تاعارّصلا ّيذغت اّلأ بجي ةنايّدلا
.“ةسّدقم” اهّنأ ىلع برحلا نالعإ

ىلع فّرعتن نأ اننكمي طقف كانه ،ءيربلا ملألاو ،عارّصلاو ،ماسقنالاو ،توملا دوسي ثيح
رثكأ نومّلأتي نيذلا ىلإ ديدحّتلاب انراكفأ هّجوتت نأ ّدوأ ةظحّللا هذه يفو .بولصملا عوسي
ناك ثيح نجّسلا نم بتك يذلا ،رفوهنوب شيرتيد تاملك اندعاست نأ نكمي .مهريغ نم
يف داليملا ديع ءاضق نوكي نأ نكمي ال ،ةّيحيسم رظن ةهجو نم رمألا ىلإ انرظن نإ" :اًنيجس
يف ّينغ داليم ديعب نولفتحيس امّبر ،تيبلا اذه يف نوريثك .ةّصاخ ةلكشم نجّسلا ةنازنز
مهفي .همساب اّلإ ديعلا اذه نم اوظفتحي ملو هب نولفتحي نيذلا نم رثكأ ،يقيقحو هانعم
روعّشلاو ةدعاسملا مدعو ،ةدحَولاو ،رقفلاو ،ملألاو ،سؤبلا ّنأ رخآ صخش ّيأ نم رثكأ نيجّسلا
هرظن هّجوي هللا ّنأو ،رشبلا مكح نع اًمامت فلتخي ىنعم ،هللا رظن يف ،هل اذه ّلك ،بنّذلاب
دجي مل هّنأل لبطسا يف َدِلُو حيسملا ّنأو ،مهنع مهرظن ًةداع صاخشألا دعبُي نيذلا ىلإ اًديدحت
Resistenza e resa, Cinisello) "ةراس ىَرشُب نيجسلل يه ،رومألا كلت ّلك ،قدنفلا يف اًناكم
Balsamo - MI, Ed. Paoline, 1988, 324).

اهّنإ .ممألا نيبو بوعّشلا نيب طقف ىنبُت ال مالّسلا ةفاقث ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ .7
نأ انيلع بجيو اننكمي ،فنعلاو بورحلا مقافت نم مّلأتن امنيب .اّنم دحاو ّلك بلق يف أدبت
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هاجت انبولق نم ءايتسالاو ةيهاركلا روذج ّلك لاصئتسا ةلواحمب مالّسلا ءانب يف مهاسن
،تاملكلا هذه سسفأ لهأ ىلإ ةلاسّرلا يف أرقن .انراوج يف نوشيعي نيذلا تاوخألاو ةوخإلا
ٍبَخَصو ٍبَضَغو ٍطْخُسو ٍةسارَش َّلُك مكِنيَب نِم اوليزَأ" :موّنلا ةالص يف اًضيأ اهدجن يتلا
نع مكُضعَب ْحَفصَيْلو ،اًقِفشُم اًفِطالُم ٍضعَبِل مكُضعَب ْنُكَيِل .اًءوُس َناك ام َّلُكو ةميتَشو
ةسارّشلا نم مك :لءاستن نأ اننكمي .(32-31 ،4) "حيسملا يف مكنع ُهللا َحَفَص امك ٍضعَب
اننيب تافاسملا اًبلاغ قلخي يذلا طخّسلا دلوي نيأ نمو ؟اهجّجؤُي يذلا امو ؟انبولق يف دجوي
ةديحولا ةقيرّطلا ،اهلاكشأ عيمجب ةئيّسلا ةملكلا حبصت اذامل ؟ءايتسالاو بضغلا جّجؤيو
؟عقاولا ىلع مّلكتن نأ بجي اهيف يتلا

ّلك ىلع بجي اًذإ ،مالّسلل لاجملا حسفُنو برحلا جيجض فّقوتي نأ ديرن انّنأ اًحيحص ناك نإ
يه ةرفغملاو ةمحّرلاو فطّللا ّنإ حوضوب سلوب سيّدقلا انل لاق .هسفن نم أدبي نأ دحاو
.مالّسلا ءانبل انيديأ نيب ءاوّدلا

فنعلا طقف دجوي ال .اننيب اميف لصاوتن يكل اًمئاد ريخلا بولسأ رايتخا وه فطّللا
،ةطلُّسلا لامعتسا ءوس فنعو ،يسفّنلا فنعلاو ،يظفّللا فنعلا اًضيأ دجوي لب ،حّلسملا
يذلا مالّسلا ريمأ مامأ .اًريثك مدهيو اًريثك ُّرِضُي يذلا ،ةرثرّثلا يف يّفختملا فنعلاو
يف هرودو هبصنم دحأ ّلغتسي الو .عون ّلك نم ،حالس ّلك اًبناج عضنل ،ملاعلا ىلإ يتأيس
.رخآلا يذؤي يكل ةايحلا

فرتعن نأ حيحّصلا نم ،اًضيأ ةلاحلا هذه يف .اًضيأ هدودح رخآلل نوكي نأ لّبقتن نأ يه ةمحّرلا
نم ةرهاّطلا ةسينكلا .ْرَشَب مهّنأل ديدحّتلاب ،اًضيأ هدودح هل ّلكلا ،تاسّسؤملاو صاخشألا ّنأ
،كلذك رمألا نكي مل ول .(ةراهّطلا يِعَّدُم يأ) نييراثاكلا ِةَعدِبِل ءايحإ ىوس تسيل نيرهاّطلا لجأ
نيذلا نيريثكلا بويعو ةّيدودحم نع ماع لكشب سّدقملا باتكلاو ليجنإلا انل لاق امل
.نيسيّدق مويلا مهب فرتعن

اًسيّدق حبصي ناسنإلا ّنأ مهفن نأ ّيأ ،ىرخأ ةصرف اًمئاد يطعن نأ يه ةرفغملا ،اًريخأ
ىلع اًمئاد انضهنيو ،اًمئاد انل رفغيو ،اّنم دحاو ّلك عم اذكه لعفي هللا .يعّسلاو ةلواحملاب
ال هللا ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ .اننيب رمألا نوكي نأ بجي اذكه .ىرخأ ةصرف انيطعيو انمادقأ
.هنم ةرفغملا بلط نم بعتن نيذلا نحن لب ،انل رفغي نأ نم اًدبأ بعتي

اهّنأك فَرعُت ةّبحملاو ،اًماقتنا ريصت ةلادعلا ّنإف اّلإو ،ةرفغم ىلإ ةجاحب ،اهدمخن يك ،برح ّلك
.فعّضلا لاكشأ نم لكش

نم فعضأ دجوي ال .بيلّصلا ىلع رَّمسُي نأ َلِبَقو ،اًريبك لفّطلا اذه راصو ،اًلفط هللا راص
يف اًمئاد لمعت هللا ةردق .فعّضلا اذه يف هللا ةردق تّلجت ،كلذ عمو ،بولصم ناسنإ
.انل داليملا ديع اياطع اًذإ مالّسلاو ةبوّتلاو ركّشلا نكيل .ةرفغملا

!اًركش .يلجأ نم اوّلصت نأ اْوَسنت اّلأ ىرخأ ةّرم مكنم بلطأو !ديجم داليم ديع عيمجلل ىّنمتأ
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