
ةلاشسرلا ـــــــــــــــــ
(61-01 :2 ةيمور)
ُةماركـلاو ُدا ُةوـخإا اـي

ُلـعــفـي نـَم لــكــل ُمــسسلاو
مـث ًوأا ِدوــهـيـلا نــم َا

َسسيل نأ* يناـنوـيـلا نـم
*هوجولل ٌةاـبا ِهـلـلا دنـع
ِنودب اوأاـطـخأا نـيذـلا لـكـف
ِسسومانلا ِنودبف ِسسوـماـنـلا
اوأاطخأا نيذلا لكو .نوكِلهي

 ِسسومانلاـبـف ِسسوـماـنـلا
سسيــــل هــــنأ *نوـــــنادـــــُي
مه ِسسوـماـنـلـل َنوـعـِماـسسلا
لـــب هـــلـــــــلا دنـــع ًارارــــبأا
مه ِسسوماـنـلاـب َنوـلـِماـعـلا
َنـيذـلا َأا نإاـف *نورـُي
اذإا ُسسوماـنـلا مـهدنـع سسيـل

وه اــــ ِةعيبطـلاـب اوـلـمـع
 ؤوـــهف ِسسومانلانإاو ِء
 ُسسوـماـنـلا مـهدنـع نـكـي
*مـهـسسفـنأ ٌسسوـماـن مــهــف
لــمــع نورــهــظــُي نــيذـــلا
 ًاــبوــتــكــم ِسسوــماــنــلا

ٌدهاسش مهُمـسضو مـهـبوـلـق
جت وأا وـكـسشت مـهُراـكـفأاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــ هللا دنع سسيل>
<هوجولل ةاباحُم ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ا ةلاسسرلا ّسصن علطمَولت
سسيدقلا هّجوتي ،مويلا اذه  انيلع
ةَفَعاسضُا ةّيحتلاـب لوـسسرـلا سسلوـب
نم ّلك إا يأا) خ لعاف ّلك إا

نم> ،(هللا يسضرُي هتايح  ناك
مـث ًوأا دوـهـيــلا

<ينانويـلا نـم
اوفَرَع نيذلا يأا)
اوــنـــــمآاو هــلـــلا
 نــيذــلاو ،هـــب
 .(هوــفرـــعـــي
يدترـت ،لــكــسشلا

<ًوأا> ةراـــبــــع
ًايليسضفت ًاعـباـط
لوــسسرــلا ّلــعـــل
،ًاّيميلعت ،هدّمـعـت
.قلـــــطاـب ناـــإا نأاـسش يـّلـعـيـل
ًاـّقـح ًاـتاـتـب ،يـطـعــت  اــهــّنأا َديــَب
ىلع هلـــلا اوـفرـع نـيذـلـل ًاـبـسسـَتـكـُم
دا نأا كلذ .هوــفرــعــي  نــيذـــلا

يّيـَحـُي يـتـــــلا ،مـسسلاو ةـمارـكـلاو
 اياطع يه ،هيعماسس لوسسرلا اهب
اـــعـت وـهو هــلــلا نــم إا نوــكــت
،<ا لعفـي نـم لـك> اـهـب كراـبـُي
.زــــيـي اودو ناـك نــم ًاــنــئاــك
<ًوأا>و ةـيـحـتـلا مــَهــفــُت  يــكــلو
اهمتخي ،كلذ غ ىلع ةيـلـيـسضفـتـلا
ةابا هللا دنع سسيل> هّنأاب لوسسرلا
 .<هوجولل

ناإاب ىسضرَتسسُي  ًاذإا هللا
 مكلا اذهب .نْييلـكـسشلا ةداـبـعـلاو

دوهـيـلا ةـّمأا سسـلوـب لوـسسرـلا بطاـخـُي
ا إاو ،بسسَحو هنامز  تناك يتلا

هذـه اـنـيـلـع ىـلـتـُت نأ ٍعاد نـم ناـك
لاـح .موـيـلا ةـسسيـنـكـلا  ةــلاــسسرــلا
عامسسب فتكم اوـناـك نـيذـلا دوـهـيـلا
ولو ،ًاينايك همازتلا نود هللا سسومان

 اودّدسشتو بلـق رـهـظ نـع هوـظــفــح
لاـح اـهـسسفـن يـه ،هـلاـكـسشأا قـيـبـطــت
نوحّجبتي نـيذـلا موـيـلا اـّنـم نـيثـك

مــــــــهـــنوــكـــب
ــيــحـــيسســم
نوـــهاــبـــتــيو
سضعبب فَتكُم
نم تاسسراما
.ةدابعلا لاكسشأا
نوــــّيسســـيّرــفلا

نوظفحي اوناـك
ةاروـتـلا راـفـسسأا

،ًابيغ ءايبـنأاو
نوــــقّبــــطــــيو

،ةغلاب ةّقدب ةسصلاو موسصلا سضئارف
روبقلاب حيسسا انّبر مُهَهبَسش اذه عمو
ٌنَتَن اهلخاد و جراا نم ءاسضيبلا

،هللاب ناإا مجرَتُي  ام .ةسساجرو
سسوـماـنــلا نــطــُب دعــب ًاــسصوــسصخ
ا ءيجامعأا ،حيسسً ةايح بولسسأاو
تاذلل ًءاسضرإا هنوك ودعي  وهف ،اًمئاد
نمؤوا ءؤوه لاثمأا ّلعلو .بسسحو
ىسضرَتـسسـُي  يذـلا ،هـلـلا رـظـن  مـه
سشلا ناإاـب ثكب ةبقاع أاوـسسأا ،يـلـكـّ
.نيدِحلُا نم

وأا يعـيبطـلا سسوـماـنـلا نـع اـمأا
هــيــلإا سشي يذــلا ،بلــقــلا سسوـــماـــن
اـنؤواـبآا لوـقـيـف ،اـنـه سسلوـب لوـسسرـلا
لـــسصأا  ناـــسسنإا نأا نوـــسسيّدقـــلا

42/5102ددعلا
ناريزح41 دحألا

ليلا انيبأاو عششيلأا يبنلا راكذت

 شسيدقلا ا سسويدوثمعف

لوألا نحللا
اثلا رَحَشسلا ليإا



 اا اذه ناك نم ًانئاك ،رَخآرَخآ،
 همدخت و هّب و هارت  تنأاف
 .<ناكم يأا

،َيَنعَ نماكتي نوقلا ناذه
عـم ًاـما نـماـكـتـي ناـيـنــعاو
انيلع وـلـتا ةـلاـسسرـلا ّسصن ىوـحـف
ةراـسشب هـيــلإا لــسصت  نــَم .موــيــلا
نـم ببـسسل هـنـع تـَعـنـُم وأا لــيإا
ًامور ةرورسضلاب سسيل ،بابسسأا

وهف .هتيانع نم و هللا ةمعن نم
ـــا إا ةعيـبـطـلاـب لاـّيـم ًاـسضيأا

ىسضتقُ لمَع اذإاو ،هللا هقَلَخ امك
نــيذــلا> نــم نوـــكـــي لـــيا اذـــه
 ًابوتكم سسومانلا لَمَع نورِهظُي
لوـــــسسرـلا لوـقـي اـمـك ،<مـهــبوــلــق
 .سسلوب

ينعي له ،انه ناسسنإا لءاسستي دق
نوـلاـّيـم اـنـّنأا ا هـنأا مـكــلا اذــه
نأا انـــيفـكـي ،ا إا ةـعـيـبـطـلاـب
لــيــــَا اذــه ىــسضـــتــقُ لــمــعـــن
ـَا لـعـف نأا لـه يأا ؟سصـُلــخــَنــِل
؟فاــك لــــيإاـــــب ناإا نودب
رَخآا ىنعا ُنُمكَي انهو ، ًاعطَق
.هعأا نْيَلوقـلـلو ةـلاـسسرـلا ىوـحـَفـل
بسسحــب لّدبــتــت حــسصلا ياــعــم
تاراــسضاو روــسصعــلاو ةــنـــمزأا

ناـسسنإا لـيـَم نإا يأا ،تاـفاــقــثــلاو
إا سضّرـعـُم حـسصلا إا ًاـيـعـيـبـط
ثأاتب لحمسضإا ىتح وأا سصّلقتلا

ياـعـم اـمأا .اـيــندلا تاــيــسضتــقــُم
،ةَقـَلـطـُمـف لـيإا بسسحـب حـسصلا

تاـفاــقــثــلاو روــسصعــلــل ةرــباــعو
إا يــعـيـبـطـلا اـنـُلـيـَم .ةراـسضاو
،ّكسش ـب هـلـلا نـم ةـمـعـن وــه ا

سصـــَحـــُي لـــيإا هدحو لــب اــهــنـــّ
نإا رخآا ىنـــع .لامكلا إا اهيّمنيو
نم اهغو ةباو ةمحرلا لامعأا
هـلـلاـب ًاـّبـُح نـُكــَت  اــم ،حــسصلا

ةلوهسسب فرحنـت ،هـلـيإاـب ًاـناإاو
سساـنـلا ىرـي نأا اـهـتـياـغ حـبـسصتــل
اننودّجو اننوحدميف <اـنـحـسص>
 .خفتننف

ُنيدي موــي *اهـنـيـب اـمـيـف
ِسساـــنـــلا َرـــئارـــسس ُهـــلـــلا
َعوـسسيـب يــلــيإا ِبسسحــب
  .حيسسا

ليإلا ــــــــــــــــ
(32-81 :4 ىتم)
 اميف ناــــمزلا كــــلذ

ىـلـع ًاـيـسشاـم عوـسسي ناـك
ىأار ليلا ِ رحب ِ ئطاسش
ُناـعـمـسس اــمــهو نــيوــَخأا
ُسسواردنأاو ُسسرـطـب وـعدا
 ً ةكبـسش ِناـيـقـلـُي ُهوـخأا
اـناــك اــمــهــنأ) رــحــبــلا

اـمـهـل لاـقـف *(نـْيَداـيـسص
اـمـكـَلـعـجأاـف يـئارو مـلــه
ِتقوللف *سساـنـلا يَداـيـسص
*ُهاـعـبـتو َكاـبـسشلا اــكرــت
ىأارـف كاــنــه نــم َزاــجو
اــمــهو ِنــيَرــخآا ِنــيَوــَخأا
انحويو ىدبز ُنب ُبوقعي
عـم ٍةــنــيــفـــسس  ُهوـــخأا
ِناحـِلـسصـُي ىدبز اـمـهـيـبأا
*اـمـهاـعدف اـمــهــَكاــبــسش
َةـنـيـفـسسلا اـكرـت ِتقوــلــلو
ناكو *ُهاـعـبـتو اـمـهاـبأاو
ُهلك َ ليلا ُ فوطيُ عوسسي
ُزركيو مهعما  ُمّلعي
يفسشيو ِتوـكـلا ِةراـسشبـب
 ٍفعُسض لكو ٍسضرم لك
.بعسشلا

هبلق ليم نإا يأا ،ا ىلع روطفم
 هللاو ،ا وـحـن وـه يـعـيـبـطـلا
ىتحو .ّرسش هِرَهوج  ًائيسش قلخي
،ةئيطا ببسسب ناسسنإا طقسس امدعب

 هاـطـعأا لـب هــنــع هــلــلا سضرــعــُي
مدع ىلع هنـيـعـُت عـئارـسشو ًاـسسوـماـن
.ا إا يعيبطلا ليا اذه نادقف
نإا سسلوب سسيّدقلا لوـقي اذه لجأ
سسوـماـنـلا نودب اوأاــطــخأا نــيذــلا>
اذإا مهّنأاو <نونادُي سسومانلا نودبف
ام مزُت ،ةرطفلاب ،مهلامعأا تناك
لـك ماركإا هللا مهمركُي هب هللا ىسصوأا
.هوفرعي  ولو ىتح ،هنوسضرُي نيذلا
هـلـلا ةداـبـعـب نوـفـَتـكُا كئـلوأا اـمأا
نودُبعي  ةقيقا  مهف ،ًايلكسش
اياسصول اورّكنتي  ءؤوه .مهتاوذ إا
و اـهوـّنــبــتــي  ذإا ،بسسحو هــلــلا
اورّكـنـت لـب ،اـهاـسضتـقُ <اوـلـعـفـي>
امك ،ا وحن يعيبطلا ليَملل ًاسضيأا

بسسحـب ءؤوـه .مـهـيـف هـلـلا هــَقــَلــَخ
،يـهـلإاو يـعـيـبـطـلا ،ـَسسوـماـنــلا
ىـلـع يـتأاـي يذـلا مـكُا> .نوـنادــُي
غـسصلا نإاـف ،قـِفـسشـُي  ءاــهــجوــلا
ةوقلا بابرأا اـمأا .ةـمـحرـلا ّقـحـتـسسي
ةمـكـح لوـقـت ،<نوـسصـَحـفـُي ةوـقـبـف
 .(6 :6) ناميلسس

نع يحورلا ءابآا دحأا ةرم لئُسس
رـهاـجـُت يـتـلا تاـعـمـتـجُا سضعــب
ىرن امنيب ،داإا ىتحو ةنملعلاب
نـم ثـكـلا هـنـيـع تقوـلا  اـهـيـف
لاقف باجأا .ةباو ةمحرلا لامعأا
انل ءؤوه عسضو يذلا هللا كرابت>
ءامتنإاو هب ناإا ـعدُا نحن
ناك نإاف .ظعّتن مهب انّلع ًةنونيد ،هل

نيرداق هللا نوفرعي  نيذلا ءؤوه
مكف ،ةباو ةمحرلا ىلع ةعيبطلاب
ن حسصلا لامعأا ةـمـيـظـع يـتأاـت
هناإاب هتعيبط سسومان ًاززَعُم ناك
ىدحإا تناك كلذك .<هـلـلاـب اـيـكـلا

رمةرابلا ،تاديدا اــنــتاــسسيّدق
ام ًابلاغ ،(فوتسسبوكسس) ةيـسسيراـبـلا
همدختو هّبو هللا َرت  نإا> لوقت



لمأات ـــــــــــــ
<هـلـلا دنـع سسيــل نأ

نيدي موي ...هوجولل ةابا
بسسحب سسانـلا رـئارـسس هـلـلا
.<حيسسا عوسسيب يليإا

 نا انراكفأا ىلع أارطي
يـهـتـنـي هـلــعــفــن اــم لــك
بجي لب ةرسضاا انتايحب
دب  ةنونيدلا نأاب نمؤون نأا

ناــسسنإا لــك ناو ،اـــهـــنـــم
بسسح ىــلــع ىزاـــجـــيـــسس
طـسسب اذاـمـلـف إاو ،هـلاـعـفأا
اذهب ةميظعلا تاومسسلا هللا
عسسوأاو سضرأا ّدمو رادقا
ءيــسش لــك أــمو رــحــبـــلا
نــها رــهــظأاو ءاوــهــلاــب
ول هلك اذه اذا .ةفلتا

 ا أاسشيىتح انب مامته
إا ترــظــنأا ؟ةــياـــهـــنـــلا
نم اولـم مـك قـيّدـِسصلا
مـث ،تاـباذـعـلاو بئاــسصا

ًائيسش اولاني نأا لبق اوسضق
نـيرـخآـل ًاـفـخ ،ًاـنــسسح

مـهـتاـيـح تحـفــط نــيذــلا
ىلع نـيدتـعاو ،داـسسفـلاـب
قـــياسضـــاو ،مــــهــغ
،ماــــــتــــيأاو لــــــــــمارأا

ىنغلاو ةولاب نيذذلتاو
تاذــلــم لــكو فرــخزـــلاو
اوسضم دقف كلذ عمو ،سشيعلا

.ررـسض ىــندأا مــهــْلــَنــَي و
نولوأا لاـنـي اـمـك ،نـكـلو
لاني مهتليسضف نع ةزئاا

ةـغـلـلا إا اـمــجرــُت دقو ،ناــباــتــك
<يـهلإا سسادـقلا سسفـت> :ةـيـبرـعـلا

. <حيسسا  ةايا>و
 ا> هباتكةاي  احيسس>

ةثث ىلع سسووقين سسيدقلا ددسشي
يـه يـــتـلاةيدومعا ًوأا :روــــمأا

 ةاـــــيا ةـــــيادبو ةديدج ةدو
إا ناسسنإا لخدي اهع ،حيسسا
راـمـث سصـخـلـي .<ةواـقـنـلا ةظـح>
،ةــئــيـــطا و>ـب ةـــيدوـــمـــعا

ىنكـسس ،هـلـلا عـم ناـسسنا ةاـسصم
سسفنلا عأا حتف ،ناسسنا  هللا
ءيسش لك ةئيهـت ،ةـيـهـلإا ةـعـسشأاـب
ةحشسا ،ًاــيــناــث ؛<يــتآا اــعــلــل
يهو(سسدقا نوا) ة----شسدقا

ذإا <ةواـقـنـلا هذـهـل تا لــفــقــلا>
ةـعـفاـنـلا بهاوا نـمؤوا يـطــعــت
تاـهـتـباو ىوــقــتــلاو سسفــنــلــل
ًاسضيأا هيطعت امك ،ةواقنلاو ةباو
َحور ،ٍمـــهـــف َحور ،ٍةـــمــــكــــح َحور
؛ىوــقــت َحور ،ٍةوــق َحور ،ٍةروـــسشـــم
نم يذلا(ةلوانا) ركششلا رشس ًاثلاث

،ةيسضرم ةيقيقح ةدابع مدقن هلخ
حيسسا ءابرقأاو هللا ءانبأا حبسصنو
يأا يحورلا ءاسشعلا  كسشن امدنع
يفف .ةسسدقا بارقلل انلوانت دنع
ةــكرــسش  سصن يــهــلإا سسادقــلا

عيمج عمو عوسسي برلا عم ةدحاو
.ةسسينكلا ،هدسسج ءاسضعا

طقسس نأا دعب هنأا إا انسسيدق سشي
هنبا هللا لسسرأا ،ةئيطا  ناسسنإا
هللا إا ةدوعلا قيرط> نوكي يـــــكل

يـناـسسنإلـسض ةـلمحف ،<اهـقـيرـط تـ
لـك اـنـلـجأا نـم لـمو اـناـياــطــخ

سصو تاناـهإاو تاـباذـعـلا نفُدو بلُ
موـيــلا  تاوــمأا ب نــم ماــقو
ًةديدج ًةايح ناسسنإا ًاحنام ،ثلاثلا
ةيناـكـمإاو <بيـع لـك نـع ةـهزـنـم>
هـتوـكـلــم  هــتدئاــم هــتــكراــسشم
.يوامسسلا

نأا ةديدا ةايا هذه طسشت
انلوانت لـخ نـم حـيـسساـب دحـتـن

عوـسسي اـنـسصـّلو اــنــبر مدو دسسج

 ةلاسسرلا عَطــــقَم ماتخ  لُقَي
هللا نيدُي موــــــي> سسلوــب لوسسرلا

رــئارــسس> لــب <سساـــنــلا اــياـــطـــخ
نل .مهـبوـلـق اـياـــفـخ يأا ،<سساــنـلا
كحسص لاعفأا نع هللا مامأا لأاسسُت
،اـهـقدسص نـع ،اـهـتاـّيـفـلـخ نـع لـب
مـهـل نَ دحاو ةـلءاـسسا راـيــعــمو
ليإا وهو ،مهل سسيل نو سسومان
.حيسسا عوسسي

حيشسا  ةايا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةسسدقا ةسسيـنـكـلا دـّيـعـت

سسيدقـلـل نارـيزــح نــم نــيرــسشعــلا
دلو  يذلا سسيسساباـك سسووـقـيـن

 2231 ماع يكينولاسست ةنيدم.
ىلع يحـيسسا هميلعت ىّقلت كانه
راسص يذلا سسويتف سسويثورود دي
 1731ب يكينولاسست تيلوبوم
سسووقـيـن سسيدقـلا لـخد .9731و
ةينيطنطسسقـلا  ةـفـسسلـفـلا ةـسسردم
ةـباـتـكـلاو ةـباـطا نــف  عرــبو
روطاما ناوعأا دحأا ًاقح راسصو
سضعــب لوــقــت .سسداــسسلا اــنــحوــي
نوـكـيـل يـعد اـنـسسيدق نأا رداـسصا

سسيسساباـك سسوـلـيـن هـلا ًاـفـلـخ
-1631) يكينوـلاـسست تيـلوـبوم
سشاع .ًايناملع يقب هنأا إا ،(3631
ةهج نم اهداسس ةنمزأا  انسسيدق

روطامإا ةافو دعب يسسايسس عارسص
ةـهـج نـمو ،ةـيـلــهأا برــح عدناو
سسيدقـلا ب يــتوــه لدج ىرــخأا

 ماعلربو سساماب سسويروغيرغ
ىوقلاب ناسسنإا هيلأات ناكمإا نأاسش
زف .ةيهلإا ةمعنلل ةقولا ـغ
هـفـقاوـم  سسـيـسساـباـك سسيدقـلا
مــيــلــعــتــلا ديــيأاــت  ةــخــسسارــلا
 .يسسكذوثرأا

طـباـسضلا> رــيد اـنـسسيدق سسسسأا
رـــيدب فرـــعـــــــُي يذــــلا <لــــكــــلا
،كينولاسست ةـنـيدم  <نوداـتـف>
تاـفـلؤوا نـم ديدعـلا عــسضو اــمــك
هـلاـمــعأا رـــهــسشأا نأا إا تاــظــعــلاو



برسشيو يدسسج لكأاي نم> :حيسسا
،(65 :6وي) <هيف انأاو  تبثي يمد
سسووــقــيـــن سسيدقـــلا فـــيـــسضيو
نأا> نـمؤوا ىـلـع نأا سسـيـسساـباـك
يأا) ةـيـهـلإا هـتـعــيــبــط  كسشي

.<هتمايقو هتومو (حيـسسا ةـعـيـبـط
ةيمهأا ةيسسكذوثرأا ةـسسيـنـكـلا تعو
،ةيهلإا ةعيبطلا  ناسسنإا كاسشا
ةـظـحـلـلا ذـنـم ناـسسنإا حـن كلذـل
اذـه سضرأا ىــلــع هــتدوــل وأا
لاــنــي .هــلــلاـــب دااو كاسشا
ةـثــثــلا رارــسسأا> ديدا دوــلوا
إاو ةسسينكلا ةايح إا <ةلِخدُــــا
يــهو ،اــهــئاــسضعأا عـــم ةـــكرـــسشلا
ةــلواــناو نواو ةــيدوــمــعا

ٍلـــــسصف يأا نود ةدــحاو ةـــــلــــــسسك
   .اهنيب

ًاعم ةثـثـلا رارـسسأا ةـماـقإا
امو دقلا ذنم ةـسسيـنـكـلا هـتـسسراـم
.ةيـتوـه ةـيرـهوـج باـبـسسأ ،تلاز
سسفـي رارسسأا هذه طابـترا اـنـسسيدق رـّ
:هـلوـقـب سضعـبـب اـهـسضعـب ةـثــثــلا
توـم  ءاـكرـسش سصنـل دمــتــعــن>
ةيدومعا دعبو .هتـماـيـقو حـيـسسا
ةـسسدقا ةـحـسسا ذــخأاــن ةــسسدقا
ةيهلإا هتعيبط  كراسشم سصنل
هدسسج كلذ دعــب لــكأاــنو ،ةـــسسدقا

ةـسسدقا سسأاـكــلا  هــمد برــسشنو
هذختا يذلا دسسا  ءاكرسش سصنل

ن دحتن اذكه .ًاناسسنإا راسص امدنع
سسلأاو اـنـلــجأا نــم دــةـعـيـبـطـلا هـ

 .<ماقو تامو ةيرسشبلا
رارق ةيرسشبـلا ةدارإـل ىـقـبـي

وأا حيسسا  ةايا ىلع ةظفاا
نم نوكت اهيلع ةظفااو .اهمدع
ةّرـمـتـسسا ةـسصلاو رـهــسسلا لــخ
 اوـلـخدت ـئـل اوـّلـسصو اورـهــسسا>

مأا .ةــبرمأاو طـيــسشنــف حورــلا اــاـ
.(14 :62 تم) <فــيــعــسضف دسسا
نأا سسووقين سسيدقلا ددسشي هرودب

ءازــــج ًاــــسضيأا نورــــخآا
ءاــهــتــنا دنــع مــهداـــسسف

نأ، اعلا اذه  انتايح
لداـــعو دوـــجوـــم هـــلـــلا

ا دحاو لـك يزاـجـيــسسو
هذه  ناك نإاو ،قحتسسي
قـيرـفـلا بقاـعـي  ةاـيا
و هاـياـطـخ ىــلــع لوأا
ىــلــع اــثـــلا يزاـــجـــي
ىلع ليلد اذهـف ،هـتـلـيـسضف
هيف لاني تقو يتأايسس هنا

لعج كلذل .قحتسسي ام لك
اــنــم لــك سسفــن  هــلــلا

و لفغي  ًاظقي ًامكاح
وـهو أا ءيــسش نــع ماــنــي
ب دجوي  لجأا .مسضلا
 .مسضلاك مكاح رسشبلا

رـــــسشبــلا ماــــــكح نا
قيلمتلاب نونيليو نوسشتري
فوا نم رظنلا نوسضغيو
نـع نوـلـيو نوـباــحــيو
اـمأا .ةثـك ءاــيــسشأ قا
ءيسش هيف رثؤوي ف مسضلا

و رــكذ ا و يــسشترــي
ديدهتلاو قيلمتلا هيف رثؤوي
قــطــنــي هــنإاــف ديــعوــلاو
مكاـحـيو لداـعـلا مـكاـب
ةاـيا ىدم ًاـمـئاد هـسسفـن
عــم ثدح اــم ىــسسنــي و
نع انتكـبـيو نـمزـلا رورـم
  .رسشلا لمعو ةميمنلا

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

دـحاو بجاو حيسساب نمؤوا ىلع
ةـيـهـلإا هـسسيـماوـن اوــظــفــحــي نأا>
،<هــــتدارإ ًاقفو مهتاـيـح اوـبـترـيو
ةيــهـلإا اـياـسصوـلا اوـظـفـحـي نأا يأا

(اـهـب اوـلـمـعـي نأا يأا) ًاديـج ًاـظـفـح
،ةليسضــفلا و  نيدهاج اوعسسيو
يـقـــنـت ٍةـبوـت ةاـيـــح اوـسشيـعـي نأاو
اـيـندلا تاذـلـم نـع ًاديـعـب مـهـبوـلـق
حـيـسسا  ةاـيا ّنإا .اــهــئاوــهأاو
ىوق قوفت يتلا لامعأا نم تسسيل>
ةمـعـنـلاـب ىّوـقـتـي ماد اـم ناـسسنإا
رومأا نم اهقيبطت ناك ول .ةّيهلإا
ا ةـّيـناـسسنإا ىوـقـلا قوـفـت يـتـلا

ةّيحيسسا اياسصولا وزواجتم بقوع
.<هللا نم

سسووـــقين سسيدقلا ناك كلذل
بلـطأا> ًاـمـــــئاد ةـسصلا هذـه وـلـتـي
نأا ةــمـــحرــلا لــيزا اــهــيأا كيـــلإا
انقرـعو اـنـمآا تاوـسصأ بيـجـتـسست
اـنـــل بجـتـسسا .اـنـيـلـع فـطــعــتــتو
لهأا قوف كانببحأا يتـلا ةـبـحـمـلـل
قوــف ،ءيــسش لــك قوــفو ءاــنـــبأاو
إا رظناو ،كد ةقاتسشا انسسوفن
ةـــمـــسسلا بهو كثامو كبـــعـــسش

دقو ،كتـنـيدلـعـجاو كتـسسيـنـك سس
كملح ِطعأاو ،لدعلا نوسسبلي كتنهك
لّطبو ةيلهأا كراعا ددبو كولملل
فـقوأاو اـنـيـلـع ذوــحــتــسسا راودلا
يـتــلا ةــسصااو ةــماــعــلا بورا
عيم ًانوع نك .ناطـيـسشلا اـهـنـسشـَي
كرــتاو كمــسسا نوــعدتــسسي نـــيذـــلا

،كاـياـسصو  اـندّدسشو اـناـياــطــخ
د اـنـتاـيـح زاــت نأا اــنــلــّهأاو
ةاـــيا  اـــنـــلـــعــــجاو ،كمــــسسا
ثا كيـّب عــم ةــمــيــقــتــسسا

.مآا ،<كتوكلم

ةرششنلا ىلع ع-طإلا نا-ك-ملا-ب
:تننإلا ةحفشص ىلع اًيعوبشسأا
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