
ةلاصسرلا
ــــــــــــــــــــ

(42-81 :1 سسوثنروك1)

ِبيلصصلأ َةملك نإأ ُةوخإأ اي
امأأو ٌةلاهَج َكـلاـهـلأ دنـع
يهف َصصلأ نحن اندنع
َبتــُك دق هــنأل *هــلــلأ ُةوــق
ِءاـمـكأ َةــمــكــح ُديــبُأاــصس
َنيأاف *ِءامهُفلأ َمهف ُسضُفرأأو
َنيأأو ُبتاكـلأ َنـيأأو ُمـيـكأ

َسسيلأأ *رـهدلأ أذـه ُثـِحاـبـُم
أذـه َةـمـكـح َلـهـَج دق ُهـلــلأ
ُاعلأ ناك ذإأ ُهنإاف *اعلأ

ِفِرعي  هللأ ِةمكح  وهو
ُهللأ ىصضترأ ِةـمـكِاـب َهـلـلأ
ِةزأركلأ ِةلاهجب َسصلخي نأأ
َدوهيلأ نأل *نونمؤوي نيذلأ
َيـناـنوـيـلأو ًةـيآأ نوـلأاـصسي
نحن امأأ *ًةمـكـح َنوـبـلـطـي
ًابولـصصم ِحـيـصساـب ُزِرـكـنـف
ًةـلاـهـَجو ِدوــهــيــلــل اــكــصش
َنيّوعدملل امأأ *ينانويـلـل
َيـناـنوـيـلأو ِدوـهـيـلأ نــم

بيلصصلا ماركإا قادنق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سسونامور سسيّدقلل را ـــــــــــــــــ
مّنرأ سسونامور سسيّدقلأ بتك

بيلـصصلاـب ّسصتـخـت قـيداـنـق ةـثـث
ةبلغ> ،<بيلصصلأ مامأأ رم> :ركلأ
عـم .<بيـلـصصلأ مأرـكإأ>و ،<بيـلــصصلأ
ّنأأ كذــــــتــــــلأ
نم يه قيدانقلأ
لـيــتألأ عأوــنأأ
يـتـلأ ةـّيـصسنـكــلأ
اهلامعتصسأ رصشتنأ
نرقلأ نم ًءأدتبأ
يدــــــــــيـــأ
،سسداـــــــــصســـلأ

عــم ًاــصصوـــصصخ
سســـــــــيّدـــقـــلأ
سسوــــــناــــــمور
فّلأأ يذلأ مّنرأ

اهأوصس إأ ةفاصضإأ اهنم ًئاه أًددع
حرصش لوانـتـت يـتـلأ حـيـباـصستـلأ نـم
.ةّيباتكلأ ثأدحألأو ةّيصسنكلأ دايعألأ
تايبأأو ةمّدقم نم قأدنـقـلأ فـّلأاـتـي
اهعيمج يهتنت (اًتيب42و 81ب)
 .اهصسفن ةمزلاب

قأدنقلأ لامعتصسأ  ذخأأ تقولأ عم
،نوـناـقـلأ لاـمـعـتـصسأ ماـمأأ عـجأي
عـصستـلأ حـيـباـصستـلاـب طـبـترــي يذــلأ
تيبلأو ةمّدقأ ءاقبإأ عم ،ةّيباتكلأ
ىلع ركذن .رَحَصسلأ ةمدخ  لّوألأ
سسيّدقلل ديأ قأدنق لاثأ ليبصس
دلت ءأرذعلأ مويلأ> :مّنرأ سسونامور
يـهـتـنـي يذـلأو ،<رـهوأ قــئاــفــلأ

 .<روهدلأ لبق انهلإأ وهو> ةمزلاب
 سسونامور سسيّدقلل ٌقأدنق انلصصي

،رـّقوأ بيـلـصصلأ عـفر ديـعـب ّسصتـخـي
ركذي بيلـصصلأ مأرـكإأ قأدنـق  هـّنـكـل

ةصسيّدقلأ ّنأأ فيكو بيلصصلأ عفر ثدح
طـنـطــصسق سسيّدقــلأ ةدلأو ةــنــيــه
،رّقوأ بيلصصلأ داجيإأ إأ تعصس بكلأ
أذه ىلع ءوصضلأ يقلن نأأ انيأاترأ كلذل
عـفر ةــثدا هرــكذ ببــصسب قأدنــقــلأ

مّركأ بيلصصلأ
نــم هــيــف او

مـيـلـعـتو روـصص
رود نـــــــــــــــع
 بيــــلــــصصلأ

اــــنـــتاــــيـــــح
.ةّيحيصسأ

ةيصصخصشلأ
 ةـيــصساــصسألأ

مأرـــكإأ قأدنــــق
وــه بيـــلـــصصلأ
يذــــلأ سصلــــلأ

يذـلأو ،عوـصسي ّبرـلأ  نـع بلــُصص
لوخدلأ لان بيلـصصلأ ىـلـع هـفأعاـب
هاطعأأ دقو .سسودرفلأ إأ حيصسأ عم
مـتـخـك بيـلـصصلأ ةـمـع عوـصسي برـلأ
ناـك يذـلأ بهـتـلأ فـيــصسلأ هــب لأزأأ
عـــم سسودرـــفـــلأ لــــخدم سسرــــحــــي
وـه نوـكـي نأاـب يـظـحو ،مــيــبوصشلأ

لبقتصسي نمو سسودرفلأ حاتفم لماح
.مهلاخدإل بابلأ ىلع نمؤوأ

يذلأ ،مّركأ دوعلل دجصسن اميف انّنإأ>
لّصسوتن ،هلإلأ حيصسأ اهّيأأ ،كبيلصص وه
نأأ هيـلـع رـّمـُصس يذـلأ ّبرـلأ اـهـّيأأ كيـلإأ
،راـطـخألأ نـم رـصشبـلأ سسنـج سصـّلـخـت
يعُد اهتطاصسوب يتلأ هلإلأ ةدلأو لجأل

73/٤١٠٢ ددعلا

لوليأأ41دحألا

ييا ركلا بيلصصلا عفر



ةمع نوفرعيصس مهّنإاف ،ميبوصشلأ
حتف ىلع ةردقلأ كنوطعيصسو ،ةايأ
كعم يـئاـقدصصأأ لاـخدإأو سسودرـفـلأ
.(سسماأ تيبلأ) <هيلإأ

لمحف ،حيصسأ رمأأ سصللأ عمصس
ةحـبـصست حـّبـصسي ذـخأأو ّبرـلأ بيـلـصص
اًفـصصأوو بيـلـصصلأ اـًبـطا ،ةديدج

دوقت يتلأ يـعأرـلأ اـصصع هـّنأاـب هاـّيإأ
،ةايأ إأ هنولـبـقـي نـيذـلأ ةأاـطأ

ّسشقلأ ءأوهلأ  يّرذت يتلأ ةأرذأو
راـمـثـلأ اـّمأأ راـنـلأ  عـصضوـي يذـلأ

فأذ وـه .ءأرـهألأ  ظــفــحــُتــف
يتلأ ةنيفـصسلأو ةرـهاـطـلأ ةـصسيـنـكـلأ
إأ قـــيّدصصلأ سسوــــفــــن دوــــقــــت
هصسدق يّلكـلأ حـبذأ هـّنإأ .سسودرـفـلأ
مدلأ ،ةحيبذلأ مد هيلع قأرهُي يذلأ
.رهاطلأ

،ميبوصشلأ وحن ةقثب ّسصللأ مّدقت
هّنأل ،بهتلأ فيصسلأ نم فئاخ غ
دقل .هقتاع ىلع بيلصصلأ متخ لمحي
ةـناـمـصض بيـلـصصلأ ةـمــع ىــّقــلــت
بيلصصلأ متخ ظفحي نم ّنأل ،ةايحلل
ّسصللأ راصص أذكه .سسودرفلأ لخدي
حـيـتاـفـم ًـماـح بيــلــصصلأ دوــعــب
.سسودرفلأ

سسونامور سسيّدقلأ صشي كلذ دعب
 ةـــــنــيـــه ةـــصسيّدقـــلأ رود إأ
يه ةميظع> :مّركأ بيلصصلأ داجيإأ
اـهـنـع زــجــعــيو حــيــصسأ لاــمــعأأ
غـل فـصشكـُت  اـهـّنـكــل ،فــصصوــلأ
لـب ،ـّقــحــتــصسأ غو نــمؤوأ
اـم أذـه .ـّقـحـتـصسأو قـيّدصصلــل

هـتدلأو ةــــنــــيــــه عــــم لـــــصصح
 روـــكذأ كلأ طـــنــــطــــصسق)
داجيإأ  تبغر يتلأ (قباصسلأ تيبلأ

رور ًأاّب ناك يذلأ انتايح دوع
،ةّقحتصسمو هلل ٌةبِحُم اهّنل ،نمزلأ

صص ثيـح إأ طاـصشنـب تعرــصسأاــف بلـُ
،ةـّيـكــلأ حورــصصلأ ًةــكراــت ،ّبرــلأ

ةـّقــصشمو لــصسكــلأ اــهــنــع تصضفــنو
داجيإل ةقّوصشتم تناك اهّنأل ،قيرطلأ
<سسودرـفـلأ إأ دوـقـي يذـلأ جأرـصسلأ
.(91 تيبلأ)

ُةمكحو ِهللأ ُةوق ُحيصساف
.هللأ

ليإلا ـــــــــــــــــ
(53-6 :91 انحوي)

 دقع نامزلأ كلذ
ُخويـصشلأو ِةـنـهـكـلأ ُءاـصسؤور
ًةروـــصشم َعوــــصسي ىــــلــــع
إأ أوــتأاــف *ُهوــكــِلــهــُيــل
*ُهبلصصأ لـئاـق َسسطـيـب
ُهوذخ سسطيب مهل لاقف
ل يـّنإاـف .ُهوـبـلـصصأو مـتـنأأ
ُهــباــجأأ *ًةــلــع ِهــيــف ُدجأأ
.ًاـصسوـماـن اـنـل نإأ ُدوـهـيـلأ

نأأ بجي انصسومان بصسحبو
نأل َتوَنبأ ُهَصسفن َلعج ُه

ُسسطيب َعِمصس املـف *هـلـلأ
*ًاـفوـخ َدأدزأ مـكـلأ أذـه
ِرأد إأ ًاــــــصضيأأ َلـــــــخدو
ْنِم َعوصسيـل َلاـقو ِةـيلوـلأ
ُعوـصسي درـي مـلـف .تنأأ نــيأأ

ُهـل لاـقـف *ًاـبأوـج ِهـيــلــع
اَمأأ .ينُمّلـكـت َلأأ ُسسطـيـب
نأأ ًاـناـطـلـصس  نأأ ُمـلـعــت
نأأ ًاـناـطـلـصس و كـَبـِلـصصأأ
ام ُعوصسي باجأاف *كَقِلطُأأ

ول ٍناطلصس نم يلع كل ناك
 ملف .قوف نم كل َطعُيا
َمكلأ أذه ُسسطيب َعمصس
ىلع سسلج مث .َعوصسي َجرخأأ

.(ةمّدقأ) <سسودرفلأ إأ أًدّد مدآأ
سسيّدقلأ لقتني ةمّدقأ هذه دعب

ةرجصش ب ةنراقأ إأ سسونامور
سسودرفلأ  هللأ اهصسرغ يتلأ ةايأ

 سسرُغ يذلأ بيلصصلأ دوع بو
قّلعأ ّسصللأ ةخ ًقان ،ةلجلأ

حــيـــصسأ عوـــصسي برـــلأ  نـــع
.بولصصأ

ةبه ،ىبوطلأ ثّلثأ دوعلأ ّنإأ>
طصسو  ّيلعـلأ هـصسرـغ دق ،اـنـتاـيـح

مدآأ هنم بقأ أذإأ ىّتح سسودرفلأ
ّلإأ .ةتئاأ غ ةّيدبألأ ةايأ لان
ةايأ ةفرعم إأ ةّتبلأ َعصسي  هّنأأ
توأ لانو اهعاصضأاف ،هيف ةنماكلأ

،سسكعلابف ،ّسصّللأ اّمأأ .اهنم اًصضوع
 يــتــلأ ةــصسرــغـــلأ ىأأر اـــمدنـــع
ةـلـجـلأ  ةـصسورـغــم سسودرــفــلأ

،ةايأ نم هيو ام فرع ،اًنصسح
يبأأ هعاصضأأ ام أذه :هصسفن  لاقو

 (لّوألأ تيبلأ) <سسودرفلأ.
ىلع وهو سصللأ فعأ امدنع

ىأأرو ،هبلق انيع تحتفنأ ،بيلصصلأ
ةصسرغ هطصسو و ،سسودرفلأ لامج

بيـلـصصلـل ّنأأ ظـحل هـّنأأ غ .ةاـيأ
سسودرفلأ  ةصسرغللو هيلع قّلعأ
ىلع يكبي ذخأاف ،هصسفن ةايأ عاعصش
حيصسأ ّنأأ ّلإأ .هعاصضأأ ام ببصسب مدآأ

ىـتأأ يذـلأ اـثــلأ مدآأ هــنإأ ذإأ ،هأّزــع
يذـلأ مدآأ سصـّلـخـيـل هــتدأرإأ ءل 
دقل .ةنعللأ لانف هـلـلأ اـياـصصو عـطـي
يدتـفـيـل ىـلـعـلأ نـم حــيــصسأ لزــن

.رصشبلل ّبو فوؤور هّنأأ ا ،انصسنج
،هبيلصص لمحي نأأ سصللأ نم بلط ّمث
أ دوعـي يـكـل ،حـيـصسأ بيـلـصص يأأ
قئأ لّوأأ درُط امدنع> :سسودرفلأ

ظفحب ميبوصشلأ رمُأأ ،سسودرفلأ نم
ىلع يبيلصص ذخ نكل .هيلإأ قيرطلأ

َري  أذإأو .ندع إأ عرصسأأو كقتاع
ىـلـع نأوـنــعــلأ بهــتــلأ فــيــصسلأ
كلـم يرـصصاــنــلأ عوــصسي) بيــلــصصلأ
أًذإأ ذخف .كقرحتصس هران ّنإاف (دوهيلأ

يبيلصص ىلع ةقـّلـعأ ةـباـتـكـلأ هذـه
وــحــن رــصسو ،ّسصلـــلأ اـــهـــّيأأ ،كعـــم



ٍعصضوم  ِءاصضقلأ يصسرك
صســُثــيــل ُهــل لاــقــُي ْنـُتوــْ
تناكو .اتبَج ةيـنأعـلاـبو
وحن ناكو ِحصصفـلأ ُةـَئـيـهـت
لاـقـف .ةـعـصساـتـلأ ِةــعاــصسلأ
امأأ *مكُكلـَم أذوـه دوـهـيـلـل

ُهْعَفرأ ُهْعَفرأ أوـخرـصصف مـه
سسطيب مهل لاقف .ُهْبِلصصأ
باـجأاـف .مـكـَكـِلـَم ُبـِلــصصَأأَأأ
ٌكلم انل سسيل ةنهكلأ ُءاصسؤور
ُهملصسَأأ ٍذئنـيـح *رـصصيـق ُغ
أوذـخأاـف .بلـصصلــل مــهــيــلإأ
جرخـف *ِهـب أوـصضمو َعوـصسي
إأ ُهـَبـيـلـصص ٌلـماــح وــهو
ةمجمأ ىمصسأ عصضوأ

ىــــمــصســُي ةـــيـنأـــعلاـبو
ُهوـبـلـصص ثيـح ،ةــلــجــلأ

نمو انه نم ُهعم نيَرخآأو
*طـصسوـلأ  ُعوـصسيو اــنــه
ًاـنأوـنـع سسطــيــب بتــكو
بيـلــصصلأ ىــلــع ُهــعــصضوو
ُعوصسي> :ِهيف بوتكأ ناكو
*<دوهـيـلأ ُكلـم يرـصصاـنـلأ

نوثك ُهَأأرق نأونعلأ أذهو
َعـِصضوأ نأل دوـهـيــلأ َنــِم
ًابيرق ناك ِهيف بلُصص يذلأ

ًابوتكم ناكو .ةنيدأ نم
ةينانوـيـلأو ةـــيـنأـعــلاـب
ًةفقأو تناكو *ةينامورلأو

بورغلا ةصص ـــــــــــــــــــــــــــ
:نخيتصسوبألأ + ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ودبي ،ةيخيراتلأ تاصسأردلأ بصسح
تناــك بورــغــلأ ةـــصص ةـــمدخ نأأ
ءاـنـحإأ ةـصص عــم ًادق يــهــتــنــت
يتلأو ،ًاقباصس اهانركذ يتلأ سسوؤورلأ

ةـياـهــن صشفإأو ةــكرــب صشفإأ يــه
نـــم ىــقــــــبــت اــــم اـــمأأ .ةـــمدأ
نـــــخــــــيــتــصسوــبألأ يأأ ،ةـــمدـــأ

إأ فـيـصضأأ دقـف ،تاـيراــبورــطــلأو
تيمصس دقو .قحل تقو  ةمدأ
ام> :ينعت ةينانويلابو ،نخيتصسوبأأ
اهقبصست ةمينرت لك نأل ،<ةيآلأ دعب
رّكذُت نأأ اهفدهو .مأزأ نم ةيآأ
هـب ماـق يذـلأ سصاـب نــمؤوأ
ءاــصسم مــيــنأرــت لــخ نــم) برــلأ
لـصصح يذـلأ سصأ أذـه ،(تبــصسلأ

عطقلأ لـخ نـم) نوـصسيدقـلأ هـيـلـع
دّيـعـن نـيذـلأ صسيدقـلاـب ةـقـلـعـتأ
يـه نـخـيــتــصسوــبألأ عــطــق .(مــهــل

ىوحف نع ثدحتت ليتأرت ةعوم
هـعوـصضوـم بصسحـب يـصسقـطـلأ موـيـلأ
يذلأ ديعلأ وأأ سسيدقلأ نع وأأ ،يمويلأ
.مويلأ أذه  هل دّيعن
:<كدبع قلطت نآلأ> + ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةحبصستب بورغلأ ةصص يهتنت
كدبع قلـطـت نآلأ> خـيـصشلأ ناـعـمـصس
نأل ،مصسب كلوق بصسح ديصسلأ اهيأأ

يذـلأ كصصـخ اـترـصصبأأ دق يـنــيــع
نعإأ رون ،بوعصشلأ لك مامأأ هتددعأأ
اقول) <ليئأرصسإأ كبعصشل ًأدو أل

هلاق يذلأ ديصشنلأ وه .(92-23 :2
لفطلأ لمح امدعـب خـيـصشلأ ناـعـمـصس
هأوبأأ هب ىتأأ امدنع هيدي ب عوصسي
.ًاموي عبرألأ ما  لكيهلأ إأ

ديلقتلأ بصسحب ،خيصشلأ ناعمصس ناكو
دق ناكو نصسلأ  مّدقت دق ،يباتكلأ
تو نل هنأأ ملأ  هيلإأ يحوأأ

سص يتآلأ سصّلأ ىري نأأ لبق
عوصسي لفطلأ لمح ا أذكه .رصشبلأ

دصشرأأو اهناإأ ّبرلأ لبق دقل
إأ سسوـكاـيرـك ىـّمــصسأ اــهرــيزو
اـًتـيـم مدخـتـصسأو ،هدجوـف بيـلــصصلأ
بيــــلـصص وـه بيـلـصص ّيأأ فرــعــيــل
،ناـبـلـصص ةـثـث دجو هـنإاــف ،ّبرــلأ

،صصلـلأ يـبـيـلـصصو برـلأ بيــلــصص
راصص برلأ بيلـصص اـمـهـيأأ ةـفرـعو
بيلـصص لـك ىـلـع تيأ ةـثـج عـصضي
ىــلــع اــهــعــصضو او ،ةدح ىــلــع
اـمـكـف> .تيأ ماــق برــلأ بيــلــصص

دوــجوــــــب اًدق توأ بحـــــــصسنأ
توأ بره أذكه <قلأ  حيصسأ
إأ ةـــــــيّدؤوأ ةاـــــــيأ> ماـــــــمأأ
.<سسودرفلأ

عيمأ سسونامور سسيدقلأ وعدي
بيلصصلأ ّلظ  جاهتبلأ إأ أًخأأ
جهتبم لّلهتنلف> :ةايأ نماصضلأ

 اـهــّيأأ اــيو ،ّبرــلأ بيــلــصص ّلــظ
حــتــُف دقــل :لــّقــعــتــنــلــف ةأاـــطأ
هراـتـخأ يذـلأ ّسصلــلأو ،سسودرــفــلأ
.هصسراح حبصصأأ بيلصصلأ ىلع حيصسأ

دقـف .حوـتـفـم وـه اـم أًذإأ لــفــقــن ل
حــيــصسأ ّبأ ّسصلــلأ إأ تدهـــُع
رّقونلو .ةّبح اـنـلاـبـقـتـصسأ ةـّمـهـم
هـّنأل اــنــتاــيــح سسراــح بيــلــصصلأ
وهو ،ةّيوامصسلأ ةاـيأ اـنـل نـمـصضي
.هتامجهو ريّرصشلأ نم رصشبلأ ظفحي
نوـنـمؤوـي هـمـتـخـب أوـمـتـُخ نـيذـلأو
تيبلأ) <سسودرفلأ نولخديصس مهّنأاب
32)

اي ،رم نـــبأ َتحـــــبصصأأ دقل>
ىلـع ترـّمـُصسو ،اـنـصصـّل هـلـلأ نـبأ
صسجـتأ اـنـهـلإأ اـي بيـلـصصلأ يـكـل ،دـّ
مـحرـتو نأزـحألأ نـم اــنــصصــّلــخــت
ْحنمإأ .حلاصصو ريدق كّنأأ ا ،ةأاطأ

،ًةــبوـــت كنوـــجرـــي نــــيذــــلأ ّلــــك
.حيباـصستـلأو مأزاـب كنوـمدخـيـف
ىلع انّنأاك ،ّسصللأ عم كيلإأ فتهنو
انلّهأأو ،كتوكلم  انركذأ :بيلصصلأ
اهـّيأأ كيـصسيّدق لـف نـم نوـكـن نأأ
سسودرفلأ  كعم دحّتنف ،حيصسأ

تيبلأ) <كبيلصص متخ انلن انّنأأ ا
42).



أذه لاق ًأدصسجـتـم سصـّلأ نـياـعو
إأ قطنإل هدأدعتصسأ ًانلعم ديصشنلأ
.بآلأ ناصضحأأ

:يكينولاصستلأ ناعمصس سسيدقلأ لوي
< ــصصلأ هذــهناـعـمـصس بلـطـي ة
هنأل هدصسج نم هصسفن قطإأ خيصشلأ
قطإأ بلطن نحن .هللأ سصخ ىأأر
نم ،ءأوهألأ نم سسفنلأ (ةيرح وأأ)

أ سضرــم نــمو ،ودعــلأ برادصس
نأأ بلطن نأأ ًائجافم سسيل .سسفنلأو
مصسلأ بلطنو دصسأ قطإأ حنمُن
ةدأرإأ هذـــه نوكت امدنع ،سصأو
لّكـصشت ةـصصلأ هذـه .ةـصسدقأ برـلأ

نأأ :انحيباصست فده ما وأأ لامك
أو ةمعنلأ رون برلأ انحنسص
. <دأو

هللأ نبإاب ًـمأأ اـنأتمأ نأأ دعب
رم ءأرذعلأ نم دصس يذلأ ديحولأ

ةـمـعـنـلأ هـب ـنــمؤوأ لــك حـنــمو
عـيطـتـصسن ،مـهاـبأأ هـلـلأ أوـعدي يـكـل
نود نـم ةــــحأرــــلأ ىــلإأ نوـكرــــلأ

.فوـخ
لصصاأ سصأ اّنياع نأأ دعب

ب نم هتـماـيـقو حـيـصسأ دصسجـتـب
ةماـيـقـب اـنـناإأ اـّنـلـعأأو ،تأوـمألأ
ءاصسأ رون انيأأر نأأ دعبو ،سصّلأ

لـبقأ ليللأ يـف هـللأ ةيامح انبلطو
راهنلأ اياـطـخ نأرـفـغ ىـلإأ ًةـفاـصضإأ

نحن ،هّلك مويلأ مَعِن ىلع هانركصشو
إأ قـطنإلأ ىـلإأ دأدـعتصسأ ىلعنآلأ
حيصسأ لابقتصسل نيدعـتـصسم لـيـلـلأ

نيدعتصسمو ،تقاعلأ ىرأذعلأ لـثم
لك .ةيناطيصشلأ ليللأ ءأوهأأ ةبرا

نمو ،حيصسأ رون  ايحن اننأل أذه
 .ًأدبأأ عي ل حيصسأ رون  صسي
خأأ وه مونـلأو ،موـنـلأ كاـنـه لـيـلـلأ
ب انصسفنأأ عصضن أذل .غصصلأ توأ
.ليللأ  حيصسأ يدي

لخ نم هللأ سصخ اّنياع دقل
بر اي> ىـلـع تلــّتُر يـتـلأ مـيـنألأ
ىلع ناهلأ انصسو <تخرصص كيلإأ

هذـــه اـــنـــقأأ اـــمدنـــع سصأ

ُهــمأأ َعوــصسي ِبيــلــصص دنــع
يــتـــلأ ُرـــم ِهـــّمأأ ُتخأأو
*ةيلدأ رمو اـبْوـكـِل
ُهــمأأ عوــصسي ىأأر اـــمـــلـــف
وـه ناـك يذـلأ َذـيـمـلـتــلأو
اي ِهّمأل لاق ًاـفـقأو ُهـبـحـي
لاق مث *ِكنبأ أذوه ُةأأرمأ
نمو ،كمأأ أذوـه ذـيـمـلـتـلـل
ُذيملتلأ اهذخأأ ةعاصسلأ كلت
صصاــخ إأ أذـه دعـبو *ِهـتــ
دق ٍءيصش لك نأأ ُعوصسي ىأأر

 َمـلــصسأأو ُهــَصسأأر َلاــمأاــف
ُموــي ناــك ذإأ مــث *َحورــلأ
ىـقـبـت ـئـلـف ِةـَئــيــهــتــلأ
 بيلصصلأ ىلع ُداصسجألأ
كلذ َموــــــي نأل ،تبــــــصسلأ
لأاصس ،ًاميـظـع ناـك تبـصسلأ
صسكُت نأأ َسسطيب ُدوـهـيـلأ َرَ
 َءاجف *مهب َبَهذُيو مهُقوُصس
ِلوألأ ِيَقاصس أورصسكو ُدنأ

صص يذـلأ ِرـخآلأو *ُهعـم َبلـُ
أوهـتـنأ اـمـلـف ُعوـصسي اـمأأو
 تاـــم دق ُهوأأرو ِهـــيــــلإأ
ًأدحأو نكل *ِهْيَقاصس أورِصسكي
ُهـَبــنــج نــعــط دنأ نــم
ٌمد ِتقولـل َجرـخـف ٍةـبرـحـب
َدِهـَصش نـياـع يذـلأو *ٌءاـمو
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نـيذلأ صسيدقلأ نع ىرخُأاب ليتألأ
عصضن نحنـف أذـل ،موـيـلأ مـهـل دـّيـعـن
هايإأ ـمّلصسم برلأ يدي ـب انصسفنأأ

ناإلأ اـنبولق  لماح انتأوذ
لاـمـعأأو مـئاــقــلأ برــلاــب وــقــلأ
.انتايح  اهب انمق يتلأ لئاصضفلأ

:تايرابورطلأو هللأ سسودق + ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لوقن <كدبع قلطت نآلأ> دعب

امو <... ،يوقلأ سسودق ،هللأ سسودق>
انابأأ ... سسودقلأ ثولاثلأ اهيأأ) اهيلي
تايرابورطلأو ،(...تأومصسلأ  يذلأ
ةصسأدق وأأ ةمايـقـلأ اـنـل نـلـعـت يـتـلأ
حـيـصسأ لـجأأ نــم أودهاــج نــيذــلأ

أوقحتصسأو يوامصسلأ ليلـكإلأ أوـلاـنو
ىرأذـعـلأ عـم أوــبــصســُحو توــكــلأ
 .تقاعلأ

:صسيدقلأ انئابأأ تأولصصبو متأ +
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أ ةياهنةمد نهاكلأ حن
برلأ ةكرب> :ًئاق ةكلأ نمؤوأ

هـتـمـعـنـب مـكـيـلـع نّ هـتـمـحرو
مهـل بلـطـي مـث ،<...رـصشبـلـل هـتـبو
تاـمـغـط لـكو هـلإلأ ةدلأو ةـعاـفــصش
 هل ديعن يذلأ سسيدقلأوصسيدقلأ

برلأ مــــهمحرييكــل موــيــلأ أذــه
.مهصصّلخيو

تأولصصب> ةرابعب ةصصلأ يهنيو
عوصسي برـلأ اـهـيأأ صسيدقـلأ اـنـئاـبآأ
اـنـصصـّلـخو اـنـمـحرأ اـنـهـلإأ حـيـصسأ
نأأ برــــلأ إأ بلـــــطـــــي يأأ ،<مآأ
ءابآلأو هلإلأ ةدلأو ةعافصشب انصصّلخي
ءابآأ تأولصص بلطي كلذك .صسيدقلأ
،ةنهكو ةفقاصسأأ ،يلاأ ةـصسيـنـكـلأ
ءاـنـبأأ أوـعل هـلـلأ مـهـماـقأأ نـيذــلأ

مهتصسم  مـهودوـقـيو هـتـصسيـنـك
.توكلأ وحن

ةرصشنلأ ىلع عطإلأ ناـكـملاـب
:تننإلأ ةحفصص ىلع اًيعوبصسأأ
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