توضيح
ْصِ طفحاخ ثالثح ذى الرطافٓا يٍ كراب (َفحح انثشاو ف ٙضحهح انشاو) نًؤنفّ انشٛد يحًس
عثس انجٕاز انماٚاذٔ ،ٙانر ٙجاء فٓٛا شكط ثالثح يٍ أٔالز انشٛد يح ٙانس ٍٚانظٕفْ ٙى:
انشٛد يحًس طانح انظٕفٔ ،ٙلس ٔضز شكطِ كًا ٚه(( :ٙانشٛد انفاضم انعانى انكايم (يحًسأفُس٘ طانح) أزٚة شاعطَ ،اظى َاثطٔ ،ذطٛة يسجس)).
انشٛد عثس انْٕاب انظٕفٔ ،ٙلس ٔضز شكطِ كًا ٚه(( :ٙحضطج األسراش انشٛد (عثس انْٕابانظٕفٔٔ )ٙنسِ ْٕٔ ،عانى فاضم حُف ٙانًصْة كاٌ يجأضا ف ٙاألظْط يسج أسراشَا انشٛد
انثاجٕض٘ٔ ،كاٌ نّ يطذة عظٛى (ضاذة شٓط٘) ف ٙاألظْطَ ،حٕ األنف لطش ،إال أَّ ظازِ
انشٕق ٔانحُ ،ٍٛفهى ٚسرطع طثطاً ،عهٗ اإللايح تًظط فرطن زضٔسّ ٔيطذثّ ٔضجع إنٗ تهسِ.
ٔنمس ضأُٚاِ ٔحانّ ف ٙانسَٛا حال انفمطاء ٔنٕضعّ ٔطالحّ ال ٚطضٗ تانسذٕل ف ٙانحكٕياخ.
إال اَّ يٍ تٛد شٓٛط ٚمال نّ تٛد انظٕفٔ ٙيُٓى انشٛد (يحًس طانح انًرمسو انصكط) ٔانشٛد
عثس انهطٛف انظٕف ٙأذِٕ يٕظف ف ٙانحكٕيح تٕظٛفح ال أذصكطْا ا.ٌٜ
ٔاذثطَ ٙانشٛد (عثس انْٕاب) انًصكٕض ،اَّ ف ٙيسج يجأضذّ تاألظْط اجرًع تحضطج انٕانس
(أ٘ كاذة انسٛطج) ٔذهمٗ عُّ انططٚمح انرهٕذٛح)) ....إنٗ أٌ ُٚرٓ ٙتانحسٚث عُّ لائالٔ(( :نّ
ٔنس اسًط انهٌٕ يشرغم تانعهى (نى ٚصكط اسًّ) اذثطَا اَّ يٍ جاضٚح ذسطٖ تٓا ف ٙيسج
انًجأضج (أ٘ عُسيا كاٌ تجٕاض ٔانسِ ف ٙيظط) فطظق يُٓا تٓصا انٕنس انُجٛة)) !؟.
انشٛد عثس انهطٛف انظٕفٔ ،ٙلس جاء شكطِ عاتطا كررًح حسٚث ساتك عٍ أذاِ يحًس طانحكًا ٚهٔ(( :ٙانشٛد عثس انهطٛف انظٕف ٙأذِٕ يٕظف ف ٙانحكٕيح تٕظٛفح ال أذصكطْا ا.))ٌٜ
ْصِ انًمرطفاخ ْ ٙيٍ كراب ٚسرشٓس تّ تعض يٍ أْم انالشلٛح تاسرًطاض ،عُس شكط عسز يٍ
يشاْٛطْى يٍ آل انظٕف ،ٙتعس أٌ ٚضٛفٌٕ يٍ ذٛاالذٓى أنماتا ً ٔطفاذا ً ٔيطاذة ٔيطاكع
حكٕيٛح ،نى ٚأخ عهٗ شكطْا أ٘ يًٍ عاشطْى ٔانرمٗ تٓى ٔعطفٓى عٍ لطب !؟ٚٔ ...رهطٌٕ
تظفح يٍ جاء شكطْى -لثم اسًائٓى -ف ٙيجطٖ انحسٚث عُٓى يثال ٔ( :يٍ جًهح يٍ أجرًع تُا
فٓٛا حضطج لاضٓٛا ٔيفرٓٛا (نى ٚصكط اسًّ) ٔحضطج األسراش انشٛد (عثس انْٕاب انظٕف)ٙ
ٔٔنسِ) (أ٘ انماض ٙانًمظٕز نٛس ْٕ عثس انْٕاب تم ْٕ شرض آذط نى ٚأذ ٙعهٗ شكطِ)
ْٔصا انرعٔٚط ٔيُح طفاخ ٔأنماب ألزتاء ٔشعطاء ٔشٕٛخ ٔعهًاء كطسٕا حٛاذٓى نهرمشف
ٔانعهى ٔانعْس يٍ انسَٛا ٔيغطٚاذٓا ...ال ٚحك أل٘ كاٌ ذشٕٓٓٚا ٔاإلساءج إنٓٛا ذحد أ٘ عصض.
ٔعه ّٛفئشا يا كاٌ أل٘ شرض انحك ف ٙأٌ ٚع ٍٚاسًّ تاألنماب انر ٙذطٔق نّ- ،فٕٓ ٔحسِ يٍ
ٚرحًم عٕالثٓا األذاللٛح ٔانسُٛٚح -فأَّ ال ٚحك نّ إضافح نمة أٔ طفح (انسٛس ،انشطٚف،
انحس ،ُٙٛاند) إنٗ أسًاء أشراص أذمٛاء غازضٔا انسَٛا فطح ٍٛتعفرٓى ٔحظاَرٓى يٍ لصاضذٓا،
(حرٗ ٔإٌ كإَا يٍ يهرّ) ٔلس ال ذرفك ٔذهمٓى انحًٛسج ٔٔضعٓى ٔذٕفٓى يٍ هللا انص٘ زضجٕا
عهٔ ،ّٛاعرثط ْصا إثًا ً ٔشَثا ً ال ٚغرفط ،ال ٚظح اضذكاتّ ف ٙحمٓىٚٔ ،عالة عه ّٛانمإٌَ.
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