
ةلاسسرلا ـــــــــــــــــ
(91-8 :5 سسسسفأا )

ٍدلوأاك اوكُلسسا ُةوخإا اي
وه ِحورلا َرمث نإاف) *رونلل

 لك سصربو ٍح قحو)*
تيـِسضرـَم وـه اــم َنــي

 اوكسشت لو *برلا ىدل
ِةرِمثا ِغ ِةملُظلا ِلامعأا
*اهيلع اوخبو ىرحألاب لب
اهنولعفي يتلا َلاعفألا نإاف
*ًاـسضيأا اـهرـكذ ُحـبـقـي ارـِسس
ُنَلعُي هيلع ُخبوُي ام لك نكل
ُنلعُي ام لـك نإاـف *روـنـلاـب
ُلوــقــي كلذـــلو *ٌروـــن وـــه
نم ْمُقو ُمِئانلا اهيأا ْظِقيتسسا
كل َءيـسضــُيــف ِتاوــمألا ِب
نأا ًاذإا اورـُظـناــف *حــيــسسا
لب َءَهُجك ل ٍرذحب اوكُلسست
َتقولا َنيدتـفـم *َءاـمـكـُحـك
ل كلذلف *ٌةريرسش َمايألا نإاف
ام اومهفا لب َءايبغأا اونوكت
اورَكـسست لو *برـلا ُةـئـيـسشم
ُةَراعدلا اهيف يتـلا ِرـماـب
ملكم *حورلاب اوئلتما لب
َماز ًاــسضعــب مــكــسضعــب
ٍةـيـحور اـغأاو َحـيـباــسستو
 لـــترـــمو مــــنرــــم
 .برلل مكبولق

ةلاسسرلا لوح `````````````````````
ديعت اذا ءرا لءاسستي دق

،ةنسس ّلك اهسسفن تاءارقـلا ةـسسيـنـكـلا
ناسسنإلا نظيف ،اهسسفن خيراوتلا و
اهظفح دق هنوك كلذل ةجاح ل هّنأا

ىهسسي كلذب هّنأا ّلإا .تقولا رورم عم
ةملك يه تاءارقلا هذه ّنأا هنهذ نع
ءاذــغــلا اــهــّنإا يأا ،ةــيــيا هــلـــلا
يـــــــسساـــــــسسألا

نــمو ،هــتاـــي
هنـك ل اـهـنود
ةفاسضإا .ايحي نأا
هذه ّنإا ،كلذ إا
يــه تاءارـــقـــلا
نـمؤوـمـلـل كذـت
كولسسلا ةرورسضب
هللا اياسصو قفو

 كسشي ىّتح
هـــــــــــتوـــكـــلم
يهـف .يواـمـسسلا
هوـعدت يذـلا يــعوــبــسسألا داّزــلا ًاذإا
لـخ هـنـم ءاذـتـغلا إا ةـسسيـنـكــلا
ذـئدنـع .هرـخآا إا لـسصيـل ،عوـبـسسألا
كلسس هّنأا نم دّكأاتيل هتسسم بقاري
موي رَخآا ًاداز لانيو ،ةّيسصولا بسسحب
ىّتح كلذو ،هيلإا لسصو يذلا دحألا
.هتايح نم ةمسسن رخآا

 اسسيّدقلا ةلاسسر نم عطق
:5) سسسسفأا لـهأا إا لوـسسرــلا سسلوــب
انعماسسم ىـلـع أارـقـُي يذـلا ،(8-91
كولـسسلا إا ةـحـيرـسص ةوـعد ،موـيـلا
.<رونلل دلوأاك> هللا اياسصو بسسحب
قيرطلا  كولسسلا ا ًاذإا ةوعد يه
اذـه ّنأا ّلإا .برـلا اـنــل هــّطــخ يذــلا
دقو ،رـطااـب فوـف قــيرــطــلا

،ةسصقان ةوطخ اطخ اذإا ناسسنإلا قلزني
دقفيف ،حيحسصلا قيرطلا نع داح اذإا وأا

ا رمألا هب يدؤويو ةحيحسصلا هتهجو
.ةئيطا  عقي يأا ،هللا نع داعتبلا
نأا إا سسلوـب لوـسسرـلا اـنوــعدي كلذــل
،ءامكحك لب ءهجك ل رذحب> كلسسن
،<ةريرسش ماّيألا ّنإاـف ،تقوـلا نـيدتـفـم
اـنـتسسم لـخ اـنــئــطــخ نإا اــنــّنأل
انرسسخ ،بوتن نأا لبق ةّينا انتفاوو

ءيــــــسش ّلـــــــك
انتياهن تناكو

 اميح، 
ةـبرـغـلا ةـلاــح
.هللا نع

اذا ،نــكل
ةوــــعدلا هذــــه
اذـه ؟ةرّرـكـتا
ّنأا إا دوـــعــــي
 كوــــلـــــسسلا

ّبرــلا قـــيرـــط
رــمألاــب سسيـــل

 رّذـجـتـم ناــسسنإلا ااــط لــهــسسلا
هـنـع جـتـنـي دق يذـلا رـمألا ،هـتـّيـناـنأا
سسلوب لوسسرلا اهفسصي لامعأا فاقا
،<ةرمثا غ ةملظلا لاـمـعأا> اـهـّنأاـب

ةقـباـسسلا تاـيآلا  اـهـفـسصي يـتـلاو
ّلكو انزلا اّمأاو> :ناثوأا ةدابع اهّنأاب

ف عمط وأا ةسسا مَسسُي امك مكنيب
لو ،ةحاـبـقـلا لو ،سسيّدقـلاـب قـيـلـي
لب ،قيلت ل يتلا لزهلاو ةهافسسلا مك
ّنأا اذه نوملعت مكّنإاف .ركسشلا يراب
وه يذلا ،عاّمط وأا سس وأا ٍناز ّلك
 ثام هـل سسيــل ،ناــثوأــل ٌدباــع
.(5-3 :5فأا) <هللاو حيسسا توكلم
رمثلا ّنأل ةرمثم غ ًلامعأا اهيّمسسيو
،اهتّيرارمتسسا ىلعو ،ةايا ىلع ّلدي

94/4102ددعلا

لوألا نوناك7 دحألا

سسيدقلا  ليلا انيبأا راكذت

نيم فقسسأا سسويسسومأا

لوألا نحللا

عبارلا رَحَسسلا ليإا



ىـلـع ،ةـّبا  كلـسسن نأا يــنــعــي
لّثمتم اونوكف> :عوسسي ّبرلا ىطخ
 اوكـلـسساو ،ءاـّبـحأا دلوأاـك هـلـلاـب
سضيأا حـيـسسا اـنـّبـحأا اـمـك ةـّبا اـً

ًةحيبذو اًنابرق ،انلجأل هسسفن ملسسأاو
ّنإا .(2-1 :5فأا) <ةبّيط ًةحئار هلل
،اًرـمـث يـطـعـي اذــه ةــّبا كوــلــسس
حورلا رمثب سسلوب لوسسرلا هيّمسسيو
ّرـبو حـسص ّلــــــك  وـه> يذــــــلا

ىرـخأا ةـلاـسسر و ،(9 :5) <ّقــحو
حورلا رمثل اًفيرعت لوـسسرـلا يـطـعـي
مـسسلاو حرـفــلاو ةـــّبا> هـــّنأاـــب
حـسصلاو فـطــلــلاو ةاــنألا لوــطو
لغ) <فافـعـلاو ةـعادوـلاو ناإلاو
ل لاثا لـيـبـسس ىـلـع (22-32 :5
يه تافسصلا هذه نأا رهظيو .رسصا
وـحـن ةــّبـح هــّجوــتــلا ةــجــيــتــن
.نيرخآلا

حور ىنكسس نع جتني حورلا رمث
حورلاب ئلت اـمدنـعو ،اـنـيـف هـلـلا

،ّبرلا ىدل ّيسضرم وه ام تخنو
أـ يذــلا ّبرـلا روـــنـــب حرـــفـــنو

ةدوـعلا ءابغلا نم حبـسصي ،اـنـتاـيـح
هـبتنن نأا ل اًذإا اـنيلع .ةـملظلا إا
هـــّبـنــن نأا لـب ،طـقــف اــنــسسفـــنأا إا
اًسضيأا مه اوطقسسي ل يـكـل نـيرـخآلا

 لوسسرلا بلطيو .ةمـلـظـلا لاـمـعأا
نـم خـّبوـي نأا دحاو ّلـك نــم سسلوــب
ل اذه .ةـئيطا قيرط  نوكلسسي
مهفـسصنو نـيرـخآلا نـيدن نأا يـنـعـي
موـقي اـنـه خـيـبوـتـلا لـب ،ةأاـطاـب
كردن اـنـّنأل ،نـيرـخآلا ةـّب ىـلــع
ل لامعأا نـم هب نوموقي ام بقاوع
ّنأا لباقاب فرـعـنو ،هـلـلا يـسضرـت

ٍذئدنع .ةايا قيرط وـه برلا قيرط
نوكتو ،ّبرلا لوح انعيمـج يـقـتـلـن
ىلع هركسشو ّبرـلا حـيبسست يه انتغل

ا تاـم ذإا ،انل ةـقئافلا هتّبحـيسس
:اـنـسصـّلـخـيـل اـناـياــطــخ لــجأا نــم
سضعـب مـكـسضعـب مـّلـكـم> ماز اـً
مّنرم ،ةّيـحور ّاـغأاو حـيـباـسستو
:5فأا) <ّبرلل مكبوـلـق  لـّترـمو
91).

ليإلا ــــــــــــــــ
(71-01 :31 اقول)

 ناك نامزلا كلذ
ِدحأا  ُمـــّلـــعــــي ُعوــــسسي
اذإاو *ِتبسسلا َموي ِعماا
ٍسضرـم ُحور اـهـب ٍةأارــماــب
سشـَع اـمـث ذــنــم ًةـنـسس َةَرـْ
ُعيطتسست ل ًةينحنم تناكو
امـلـف *َةـتـبـلا َبسصتـنـت نأا
لاقو اـهاـعد ُعوـسسي اـهآار
نــم ٌةــقــَلــطــُم كــنإا اــهــل
ِهــيَدي عــسضوو *ِكـــِسضرـــم
لاا و اــــهــــيـــــلـــــع
*هـلـلا ِتدو ْتـَماـقـتـسسا

عــما ُسسيــئر باــجأاـــف
َعوسسي ِءاربإل ٌظاتغم وهو

 عـمـجـلـل لاـقو ِتبــسسلا
ُلمعلا يغبني ٍمايأا ُةتسس يه
نوـتأاـت اـهــيــفــف .اــهــيــف
موـي  ل نوـفـسشــَتــْسســَتو
برــلا باــجأاـــف *تبـــسسلا

لك سسيلأا يئارُم اي لاقو
وأا ُهَروث لُحي مكنم ٍدحاو

َنــِم ِتبــسسلا  ُهَراـــمـــح
هـــب ُقـــِلـــطـــنــــيو ِدوذا

ُةنبا يهو هذهو *ِهيقسسيف
ُناطيسشلا اـهـَطـَبر َمـيـهرـبإا

اَمأا ًةنسس َةرسشَع امث ذنم
نم َقلطُت نأا يغبني ناك
*تبـسسلا َموـي ِطاـبرـلا اذـه
نَم لك َيِزَخ اذه لاق او
ُعما حرفو همواقُي ناك
ِةديا روـمألا عـيــمــجــب
.هنم ردسصت تناك يتلا

امك .توا إا يدؤوت اهّنإاف هذه اّمأا
،ناثوأل ٍدـباعب اهب موقي نم يّمسسي
ةوهسشلاب َقـلاـا َهللا لدبتسسي هّنأل
ناسسنإلا داـقـتـعا يّدؤوـي دقـف .لااو
ةوـهـسشلا ىـلـع موـقـت هـتداـعـسس ّنأاــب
نـم رـخآلاـب ةـيـحـسضتــلا إا لااو
ىلع موقي انزلاف ،هسسفن داعسسإا لجأا
ىلع موقي عمطلاو ،رخآلا مادختسسا
،نـيرـخآلا تاخ ىـلـع ذاوـحـتـسسلا

حئابذ ةباث نورخآلا نوكي اذكهو
هـلإلاو ةوـهـسشلا ةـهـلإلا حـبذـم ىـلــع
.لاا

،ًاعوطقم سسيل ةدوعلا قيرط ّنأا ّلإا
لاـمـعأا سضفر إا وـعدم ناـسسنإلاــف
ثيح ،روـنـلا إا هـّجوـتـلاو ةـمـلـظـلا
إا دوعيو رونلل اًنبا ناسسنإلا حبسصي
اهّيأا ظقيتـسسا لوـقـي كلذـلو> :ةاـيا
تاوـمألا ـب نـــم مـــقو مـــئاـــنـــلا

.(41 :5) <حـيــسسا كــل ءيــسضيـــف
 ااط يذلا سضراك ةئيطاف
كلذل ،هتاوادم نك ل هنع فسشكُي
ةـئــيــطا سسلوــب لوــسسرــلا طــبرــي
 رّذجتتو وـمـنـت ثيـح ،ةـمـلـظـلاـب
ناسسنإلا ىـلع انه نم .ناسسنإلا سسفن
لامعأا رهظُي نأا ةدوـعلا رّرقـي يذـلا
ىّتح رونلل اهسضّرعيو نايعلل ةملظلا
كلذو ،اهنم سصّلـخـتـلا نـم نـّكـمـتـي
يذلا نهاكلا مامأا اهب فاـعلاب

ا لّثـببسسب اهيلإا ءاسسأا يتلا ةعام
.هتئيطخ

انل رهظأا عوسسي ّبرلا ّنأا عمو
ّقاو قيرطلا هسسفن وـه ذإا ،قيرطلا

سسلوـب لوـسسرـــلا ّنأا عــــمو ،ةاـياو
،روـنلاو ةـملظلا ب قرفلا انل نّيب
ةـلاـح  ىـقـبـي دق ناــسسنإلا ّنأا ّلإا

إا ةدوـعـلا ديرـي ل هـّنأاـكو ،هـلـهــج
اـنـهـّبـنـي كلذــل .ةاــيا إا ،روــنــلا
ّلأاو ،ةمكحب فّرسصتن نأا إا لوسسرلا
رـمألا .مـهـف ـب يأا ،ءاـيـبـغأا نوـكــن
مهفي نأا ّلإا ناسسنإلا ىلع امو ،ٌحسضاو
يسضري ا موقـي نأاو ،هـلـلا ةـئـيـسشم
.ّبرلا

هللا ةـئيسشم بـسسحب كلسسن نأا



لمأات ـــــــــــــ
.<رماب اوركسست لو>
ناطيسشلا إا بحأا ءيسش ل

رـــكـــسسلاو ةـــهارـــسشلا نـــم
،ًاـموـمـع ةـيداا تاذـلــلاو
إا ناـسسنإلا لّو يــتــلاو

ّنأل ،أاوــــسسأا وأا رــــيزــــنــــخ
ل ةقطانلا غ تاناويا
كأا ًادبأا برـسشت لو لــكأاــت
اـمـنــيــب ،اــهــتــجاــح نــم
مرـكاو لـقاـعـلا ناــسسنإلا

حـبـسصي هـلـلا ةروـسص ىــلــع
،دودا ىّطختيو ًايقطنمل
هسسفـن وـه هـيدل تناـك وـلو

اهجي ل هنإاف تاـناوـيـح
برسشتو لكأات نأا ىلع ًادبأا
:هتلأاسس نإاو ،ديرت ا كأا
<ل يكل> :كبيجُيسس <؟اذا
،<قياسضتتو هوركم اهبيسصُي
مامتهلا اذه عُي ل هنكل
ًامئاد اعي اذكهو ،هسسفنل

ركسسلاو ةهارسشلا جئاتن ّنأل
ــ رــكـــسسلا ًاـــسصوـــسصخو  ــ

نأا دعب ،امكف .ًاثك رمتسست
،فعُسضلا ىقبي ىّما عت
رـكـسسلا عـي نأا دعـب اذـكــه
دسسا  نايـثـغـلا ىـقـبـي
فـيـعـسضلا دسسا .سسفـنـلاو
بكرـمـكو لوـلـسشاــك وــه
،فعـسضألا سسفـنـلاو ،قراـغ
هذه  دسسا دجوي امدنع
ةديدج ةفسصاع ثت ،ةلاا

كأا ةــــبــــغرــــلا لــــعو
لوقأا نأا لجـخأا .ًاـمارـطـسضا

اهبـّبـسسي تاـئـيـسسلا نـم مـك
مكا كرتأاو ،سسانلل ركُسسلا
اـهـفرـعـي يذـلا مـكمــسضل
.لسضفأا ٍلكسشب

ناركسسلا نم أاوسسأا ْنَم
انه ًاحنم لّوـجـتـي يذـلا

متسشل ًاببسس حبسصيو كانهو

اًبيرغ نوكي نأا نم فاخي ل ّقا
:هـمـّلـعـم ناـك اـمـلـثـم هـطـي نـع
ُتسسل انأا يّنأا امك اعلا نم اوسسيل>
ّنأا لول .(61 :71 وي) <اعلا نم
مو رئاسس نع اًبـيرـغ ناـك مـجـّنـلا
بذـجـي نأا عاـطـتـسسا اــمــَل ءاــمــّسسلا
.حيسسا إا سسوا

قرسشا كولم ،سسوا نم مّلعتن
بيرغلا لبقت ةّيلباق (21-1 :2 تم)
،هراـبـتـخا لـبـق هـيـلـع مـكا مدعو
.ّرسشلاو ا ب زييمّتلا إا ًلوسصو
مجّنلا ءارو ةثثلا كولا راسس دقف
ّنإا ذإا اوفاخي  مهّنكل ،ٍلوه إا
ما إا مهسصوأا مهملعو مهتفاقث
ّبرو كولا كلم عوسسي إا ،قيلا
مهَخأا ٍلفطل كولا دجسس .بابرألا

(موجّنلاو بكاوكـلا ةـسسارد) مـُهـُمـلـِع
ربكتن نحن امنـيـب ،مـيـظـع ٌكلـم هـّنأا

قلاا نع اندعبُت اـنـموـلـع لـعو
،هللا عم سضراعتي ملعلا ّنأا ةّجحب
يذّلا سسدوه عم ثدح يذّلا رمألا
سشلا مـلـِع لـمـعــتــسسا ةـنـهـكـلاو خوـيـّ

،بتكلاب مهتفرعمو ةنهكلا ءاسسؤورو
يــكــل ،سسوا مــلــع إا ًةــفاـــسضإا
:2 تم) <هكلهيل ّيبسصلا سسفن بلطي>
مهعسضاوتب ،ةثثلا كولا ،انه.(31
إا اوـلـسصوـف ،مـهــتــفرــعــم تدادزا
ءاّوحو مدآا هب لحتي  يذّلا زييمّتلا

 ا ةـفرـعــم ّنأا اوـفرـع .ّرـسشلاو
وــه حــيــسسا ّنأاو باّذـــك سسدوه
كــِلَا اوراــتــخاـــف ،ةاـــياو ّقا
.ّيسضرألا كِلَا اولذرو يوامّسسلا

يمحن فيك فسسوي نم مّلعتن
انتّوق ّبرلا جاتحي ل اًعبط .ةملكلا
نـكـل ،هـنـع اـنـعاــفد لو ةــّيــسضرألا

ّبرلا ميلاعت يمحن نأا وه انبجاو
عَدـِبـلا ّنإا ذإا ،ـّلـِسضُا موـمـسس نــم
نَم سسيلو كانهو انه كت عَيسشلاو
ل .دقتـعا ةـّيرـح ةـّجـحـب اـهـعدرـي
ىوسس ةفـطاا باـئّذـلا عدرـي ءيـسش

سسإلاـب اـنـكـوـقـلا نا هظـفـحو
 نوكن اذكهو ،هميلعـتو هـمـلـعـتو

نـــم ةـــمـــلـــكـــلا ةـــياـــمــــح ددسص

ديا ةسسردم ــــــــــــــــــــــــــــــــ
دّسس ديع نع انلسصفت ةليلق ماّيأا

لجأا نم انلثم راسص يذّلا هللا ةملك
هذه .اـنـسصـّلـخـيو هـيـلإا اـنـعـفرـي نأا
رّكفن انلع نأا بجي ةليلقلا ماّيألا

فيكو ،ّيسصا ثدا اذهب ايلم
ُكـِلـَم يـتأاـي نأل ـّقـحـتـسسم نوـكـن
ةسسردم لو ،انـنـيـب نـكـسسيو كوـلا
مّلعتنل سسّدقا باـتـكـلا نـم لـسضفأا
.قاقحتسسلا اذه ىلع لوسصا

ةّيفيك ىلع قباسس ددع  انمّلكت
نم ملعتنسسف مويلا اّمأا ،دوذا سشيع
يباتكلا ديا درسس رسصانع يقاب
ــ يـتآلا حـيـسسا لـبــقــتــسسن فــيــك
انعم هللا هسسفت يذلا <ليئوناّمع>
.(1:32 ىتم)

سسلا ةاعّرـلا نـم مـلـعـتـن نيرهاّ
ىـلـع لـيـّلـلا تاـسسارـح نوـسسرـحــي>
ىقَتـسسـُت فـيـك (8:2 ول) <مـهـتـّيـعر
ناـك اذا .حـيـسسا نـم ةــياــعّرــلا
؟عوسسي دي اورسشُب نَم لّوأا ةاعّرلا

يعاّرلا وهو ،ةاعّرلا يعار وه هّنأل
نـع هـسسفـن لذـبــي> يذــّلا حــلاــّسصلا
ّنأا اــــ .(11 :01 وــــي) <فارا
برد نم وألا ةوطا وه دّسسجتلا
ل ناك ،ةمايقلا إا ًلوسصو ةلجلا
نوتعي نيذّلا ّلك مّلعتي نأا نم ّدب
نورّوــطــي فــيــك ًةاــعر مــهــسسفــنأا
سسلاـف ؛مـهـتـياـعر ةـّيـعرـلا ىـلـع رـهـّ
<لذبي>  اذإا يفكي ل هّنكل ،بجاو
.اهنع هسسفن يعاّرلا

نوكن فيك مجنلا نم مّلعتن
انقارسشإا ّنأا ّلإا ،(2 :2 تم) قرسشم
ناـك اـمـك اـًبـيرـغ نوـكــي نأا بجــي
سسوجملل رهـظ يذـّلا مـجـّنـلا قارـسشإا

يـتـلا يـه هذـه هـتـبارـغو ،اـًبــيرــغ
اولسصيو هفلخ اوسسي يكل مـهـتـتـفـل
فاخن اًنمز سشيعن نحن .حيسسا إا

،انتعيـبـط ىـلـع نوـكـن نأا نـم هـيـف
،عمتا سسكع روهظلا نم فاخن
انّنإا لاقُي ّئل حيسسملل ةداهسشلا نم
ّيحـيـسسا .<نا> وأا <ءاـيـبـغأا>



.ددا ّيسسدوهلا
يذّلا تمّسصلا رم نم مّلعتن

نحن .ةفرعا قيفر نوكي نأا بجي
فسسلفتنو ،انتفرع رخافتـن اـًمـئاد
ءارذعلا ّنكل ،انلوح مه نَم ّلك ىلع
مكلا عمسستو مئاظعلا نياعت تناك
هدهاسشن نلو  ام دهاسشتو ّيهلإلا
ّلـك ظـف تناـك كلذ عــمو ،نــحــن
تمّسصلا .(91 :2 ول) اهبلق  ءيسش
ءايكذأا انّنأا لب ،لاّهج انّنأا ينعي ل
اـّمـِم مـغّرـلا ىـلـع نوــعــسضاوــتــمو
.اّنع سساّنلا هلوقيسس

بسضغلا ّنأا سسدوه نم مّلعتن
دقفن انلع لطابلا داو قناو
ىّتح لسصنف انتارارق ىلع ةرطيسسلا
َدِعبُي نأا هنك ل هّلك اذهو ،لتقلا إا

ةـياـهـن تناـك اـمـلـثــم توا اــّنــع
ل نمع لثم وه سسدوه .سسدوه
نـمعو ،مـهيف اًنكاسس حيسسا نوكي
اًدوـلوم حيسسا اولبقتي نأا نوديري ل

 ا لبـقي ل نَمو ،مـهلخادــ حـيسس
،توا ىوسس هتياهن نوكت ل ةايا
ببسسب اوتام نيذّلا لاـفـطألا اـمـنـيـب
دقف هااو ةطلّسسلاب سسدوه ىمع
ّبرلا مهدّو ةّيدبألا ةايا اوثرو
سشلا لـيــلاــكأاــب نوناك92) ةداـهـّ
.(لّوألا

 نوكن نأا اندرأا اذإا ،ةياهّنلا
هتسسردم نم ملـعـتـن ،ّبرـلـل ذـيـمـت
ىوسس انيلع ام ،همك نم يوترنو
سسّدقا باتكـلا عـبـن نـم لـهـنـن نأا

نم اهئابآاو ةسسيـنـكـلا إا ئـجـتـلـنو
كلتل لسضفأاٍ مهف ىلع لوسصا لجأا
.ةّيهلإلا ةملكلا

ةئدتبم ةبهار يسصت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انيرتاك ةسسيدقلا ديع ةبسسانم

لـَبــِق نــم هــلــلا اــياــطــع
عـمـسسأا يـنـنأل ؟ءاـيــبــغألا
نورـي اـمدنـع نــيثــكــلا
:نولوقي ىراـكـسسلا لاـمـعأا
دجوــت لأا لــسضفأا ناــكـــل>
نوئطخي نورخآلا .<رما

؟هـلـلا اـياـطـع نــيدت تنأاو
يــتـــلا يــه ةرــما لـــه
؟ناسسنإلا اهيأا ءوسسلا لعفت
طارــفإا لــب يــه تسسيـــل ل
سضلا كئـــلوأا نــيذـــلا لاـــّ
ٍةـقـيرـطـب اـهـب نوذّذـلــتــي
بجـــــي> :ًاذإا لُقنـل .ةـئـيـسس
سسيـلو <رـــكـــُسس دجوـــي لأا
،<تدجُو اـم رــما تيــل>
اذـهــــب تكــــلـــــسس نإا كنأل
تيـل> :لوـقـت دق كـفــتــلا
ل يــك دجوـــي  كـــسسلا
ليللا تيـــلو ،ةلتقلا لتقي

 قرــسسي ل يــكــل دجوـــي
تدجُو لو ،نوـــــقراـــــسسلا
 طـقــسسن ل يــكــل ةأارا
راسصتخاب اذكـهو ،<ىـنزـلا
دــــجوــي لأا ىــنـــمــتــتـــسس
.ءيسش

لب رما نِدت ل ،ًاذإا
ا لّوحي ام ّلكو ركُسسلا
هد امدنع كاذ .ّرسش إا

:هل لُقو هيلإا بقا ًائداه
يكل رـما هـلـلا اـناـطـعأا>
بكـــتل سسيـــلو حرـــفــــن
كحسضن يـكـلو ،يـسصاـعا
ظفاحن يـكـلو ،ةـكوـحـسضأا

سسيــلو اــنــتاــيــح ىــلـــع
يّوـقـن يـكـلو ،سضرــمــنــل
فــعــسضــُنــل سسيــلو دسسا
.<انسسفنأا

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

ةــيــسشرــبألا يــعار ةداــيــسس سسأارـــت
بورغلا ةمدخ سسايـلا تيـلوـبوا

نيرسشت نم نيرسشعلاو عبارلا ءاسسم
ةسسيدقلا ةـسسيـنـك  4102اثـلا

.ناـسسحإلا ةرـهز رـيد  اـنـيرـتاــك
تخألا يــسصت ّ ةــسصلا لـــخو
 نوـكـتـل ةـئدتـبـم ةـبـهار لوراـك
دادع  برـلا ةـمـعـنـب لـبـقــتــسسا
ةسسيدقلا ريد  تابهارلا تاوخألا

اهكراب .ناسسحإلا ةرهز ـــ انيرتاك
اهلعجو ةيداها اهتسسم  برلا

.هب ىذتحي ًلاثم
ةمدخ هتداـيـسس سسأارـت كلذـك

 52 ءاثثلا موي يهلإلا سسادقلا
.اثلا نيرسشت

ءابآلا لاوقأا نم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رسش وهل نيرخآلا ةعمسس هيوسشت نإا

ةغسصلا ةّفدلا لـمـعـت اـمـك .مـيـظـع
دوقي كلذك ،ةنـيـفـسسلا هـيـجوـت ىـلـع
وأا حسصلا إا اّمإا ناسسنإلا ناسسللا
نوسسيّدقلا ءابآلا خّبو دقل .ّرسشلا إا
وأا نيرخآلا اياطخ ةنادإا ىلع ٍةّدسشب
.ةريرسشلا مهتاداع وأا مهلئاذر

انسسفنأا عسضن اناخأا نيدن امدنع
 بـك ةـئـيـطـخيمحن امدنـعو .ة

فوـسس ّبرـلا نإاـف (هُرـُتــسسن) اــناــخأا
 .ةبكلا اياطا نم انيقي

(هب يسشَن) اناخأا حسضفن امدنع
يتلا برلا ةمـحر اـنـع دعـبـُن اـنـنإاـف
 طقسسن نأل ملسسُن اهدنعو ؛انلّلظت
نأاو ،ءافعسض اننأا مّلعتنف هتاذ ءيسشلا
يذلا ناسسنإلا نإا .انسست هللا ةمحر
نـم هـسسفـن ظـفـحـي هـناـسسل سسرــحــي
 .تاطقسسلاو ةبكلا اياطا
ةر-سشن-لا ى-ل-ع ع-طإلا نا-ك-ملا--ب
:تننإلا ةحفسص ىلع اًيعوبسسأا
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