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َلزـن ِناإلاـب ُةوـخإا اــي
داـعـيا ِضضرأا  ُمـيـهرــبإا
ٍةــبــيرــغ ٍضضرأا  هــَلوزــن
قحشسإا عم ٍمايخ  َنكشسو
ُهـعـم ِنـْيـَثراوـلا َبوـقــعــيو
َرظتنا ُهنأل *ِهنيعب ِدعوـمـلـل
يـتـلا ِضسـُشسُألا َتاذ َةـنــيدا
*اـهـُئراـبو اـهـُعـناـشص ُهـلـلا

ُهـــنإا .ًاـــشضيأا ُلوـــقأا اذاـــمو
ُتخأا نإا ُتقولا يب ُقيشضي
َقاراـــــبو َنوـــــعدج نـــــع
َدوادو َحاـتـفـيو َنوــششمــششو
نيذلا *ِءايبنألاو َليئومشصو
َكلاـما اورــَهــق ِناإلاــب
دِعاوا اولانو رِبلا اولمعو
*دوــــــشسُألا َهاوـــــــفأا اودشسو
اوَجَنو ِراـنـلا َةدح اوأاـفـطأاو
نم اووقتو ِفيشسلا دح نم
 ءادششأا اوراـشصو ٍفــعــُشض

ِتارـكـشسعـم اورـشسكو برا
ٌءاــشسن ْتذـــخأاو *بناـــجألا
َبذُعو .ةمايقلاـب نـهـَتاوـمأا

ةبسسنلا دحأا ـــــــــــــــــــــــــــ
ديع لابقتشسل انشسفنأا رّشضحن اميف
و انهلإاو انّبر دّشسعوشسي انشصّل

ىلع ةشسّدقا ةشسينكلا أارقت ،حيشسا
،ىّتـم لـيإا نـم ًـشصف اـنـعـماـشسم
حيشسا عوـشسي دـيـم باـتـك> وـهو
-1 :1تم) <ميهاربإا نبا دواد نبا

ةـلـشسلـشس نـع ةراـبـع وـه يذـلا ،(12
ّبرــــــــــــلا بشسن
اـًعوــجر ،عوــشسي

 .مــــــيهاربإا ىّتح
لءاـــــــــــشستي

ّلــك نوــنـــمؤوا
ةـياـغ نـع ةـنــشس
نـم ةــشسيــنــكــلا

لشصفلا اذه ةءارق
 يذــــلا دحألا

انّبر ديم قبشسي
.حـيـشسا عوــشسي
رومألا ضضعب إا رظنلا تفلنشس كلذل
دّدششت نأا ةشسّدقا انتشسينك ديرت يتلا

نمؤوا نم ٌبولطم وه امو اهيلع
.ديعلا اذهل اوأايهتـيل

إا بتُك ىّتم ليإا ّنأا اًءدب رّكذن
نم اهئاشضعأا مظعم ةيحيشسم ةعامج

بتـكـلا نوـهــقــفــي ،يدوــهــي لــشصأا
 مـهو ،(دقـلا دهــعــلا) ةــشسّدقا

هلشسشس يذلا ،اّيشسملل راظتنا ةلاح
انه نم .مهئادعأا نم مهشصّلخيل هللا

قّلعتت يتلا تاملكلا لامعتشسا ّنإاف
رششابـم ىزـغـم اـهـل دقـلا دهـعـلاـب
نم ّدب لو ،ةّيباتكلا ةّيفلاب قّلعتي
نم دشصقلا مهفل لشصألا إا عوجرلا

.لامعتشسلا اذه

ةيآلا نم يلـيإلا ىـّتـم لواـحـي
،عوشسي ّبرلا ةّيوه إا ةراششإلا وألا

نــبا دواد نــبا حــيــشسا> هــيــّمــشسيــف
.دواد كِلَاب همشسا طـبرـيو ،<مـيـهارـبإا

ايلج مهفن دقلا دهعلا إا عوجرلابو
اهلاشصيإا يليإلا ديري يتلا ةلاشسرلا
وه يذلا رظتنا اّيشسا وه عوشسي :انل

حـيـشسم وـهو ،كـِلَا دواد ةروـشص ىـلـع
.اًكلم هحشسم يذلا وه هللا ّنأا يأا ،ّبرلا

وـه حـيــشساــف
ةلشس نم كِلَم
ةهج نم ةّيكلم
ميقُأاو> :هتّيرششب
اـًيـعار اـهـيـلــع
اهاـعف اًدحاو
،دواد يدبـــــــع
اهاعري وـــــــــه
نوــكــي وــــــهو
انأاو  اًيعار اهل
مهـل ُنوكأا برلا

شسيــــئر دواد يدـبــــعو ،اًـهــــلِإا  اــــــً
لايقزح)  <ُتْملكت برلا انأا .ْمِهِطْشسو
وـنـب ُدوـعـي كلذ دعــب> ؛(32-42 :43
َدوادو ْمهَهلإا برلا َنوبلـْطـيو َلـيـئارـْشسإا

إاو برــلا إا َنوـعَزـفـيو ،ْمـهــَكــِلــَم
؛(5 :3عششوه) <ِمايَألا ِرِخآا  ِهِدوُج
بَر ُلوـقــي ،ِموــيــلا كلذ  نوــكــيو>
،َكـِقـُنـع نـع ُهَـِن ُرـِشسـْكَأا يـنَأا ،دوــنا

شسـَي لو ،َكــَطــُبُر ُعــطــقأاو ُدـْعـَب ُهُدـِبـْعـَتـْ
ْمـُهـَهـلِإا برـلا َنوـمِدخـي لـب ،ُءاـبرــغــلا

:03رإا) <مهل ُهُميِقُأا يذلا ُمهَكِلم َدُوادو
يذلا ديدا دواد اًذإا دوشصقا .(8-9
ّنأا اًشضيأا تفلاو .حيشسا عوشسي وه
رذج نم وه ةّيعلا ةغللا  دواد مشسا

كردن انه نم .<بوبا> ينعت ةملك

15/5102ددعلا
لوألا نوناك02 دحألا

 ةبسسنلا دحأا
ديا ةمدقت

 ةنهكلا  ديهسشلا راكذت
هللاب حسشوتا سسويطانغإا

عبارلا نحللا
عباسسلا رَحَسسلا ليإا



ءاج ام انأارقو دقلا دهعلا إا اندع
اهمشسا ىلع ىّمشسا باتكلا  اهنع
تشسيل اهّنأا ظـحـن ،<ثوـعار رـفـشس>
اهّنكـل ،بآاوـم نـم يـه لـب ةـّيدوـهـي
اـهـلـهأاو اـهـتششع كت نأا تلــّشضف
ضضرأا إا دوعتو اهتامحب قشصتلتل
ةاـيـح ضشيـعـت نأا تشضتراو ،اذوــهــي
نم ،ليــعم اهل ضسيل ةلمرأا عم رقفلا
اذـكه .هللا بعشش ب نوكت نأا لجأا
اوناك نيذلا ةشسينكلا  نونمؤوا

اوناك ام اوكرت هللا ةمعن نع ءابرغ
مهتايح ردشصمو مهلـشصأا هـنوتـعـي
نيذتغم ،هللا تيب لهأا إا اوّمشضنيل
.همعن نم

يتـلا ةـيـنازـلا باـحار كلذـك
نون نب عوششي ضسيشساوـج تلـبـقـتـشسا

اـحـيرأا لـهأا يديأا نـم مـهـتـشصـّلــخو
،(52-12 :6 ؛12-1 :2 عوــششي)

توا نم اهتيب لهأاو يه تشصُلَخ
يليإلا اهركذي .اذه اهلمع ببشسب
ةانز مه نيذلا ألا نأا انمّلعيل ىّتم
ببـــشسب ،باـــحار لاـــثــــم ىــــلــــع

ضصلـخ دق ،ةـّيـئاـنزـلا مـهــتاــشسرا
حيشسا ذيمت َلـِبـَق نـم ّلـك مـهـنـم
ةـلـباـقا هذـه) مـهـمـكـب عـنـتـقاو
بو هشسيشساوجو عوششي ب ةليما
مـشسا ّنأل ةـمـئاـق هذـيـمـتو عوــشسي
وـه ةـّيـناـنوـيـلا ةــغــلــلا  عوــششي
.(عوشسي

،اًذإا يلـيإلا عـطـقا اذـه نـم
ضسيّدقلا ناشسل ىلع ةشسينكلا انمّلعت
َتعمشس اذإا> هّنأا مفلا ّيبهذلا اّنحوي
ّيأا بشس لو ،ضضهنا ءايششألا هذهب
رمألا اذه ببشسب لب .اًعيشضو ءيشش
نبا وهو ذإا ،بّجعتت نأا كيلع تذلاب
،يقيقا هنباو ،هل ةيادب ل يذلا هللا

نبا اًشضيأا ىعدُي نأاب هشسفنل حمشس دق
دبعل حمشس دقل .هللا نبا كلعجيل دواد
ّبرـلا شصي يـكـل ،هـل اـًبأا نوـكـي نأا
،ةياغلل بعشص هّنإا .كل اًمداخ بألا
نأا هللا ىلع ،يرششبلا لـقـعـلا مـكـحـب
ٌناشسنإا ىعدُي نأا نم ،اًناشسنأا شصي

ِءاـشضعألا ِتوـتـب َنورــخآا
اوــلـــَبـــقـــي و ِبرـــشضلاو
شصحـيـل ِةاـجـنـلاـب ىلع اولـُ
َنورخآاو *لـشضفأا ٍةــماــيــق
َدـــْلـــَجـــلاو َءزـــُهـــلا اوـــقاذ
شضيأا َدوـيـُقــلاو *نـجـشسلاو اـً
اونحُتماو اورششـُنو اوـمـجُرو
ِفــيـــشسلا دحـــب اوــــتاــــمو
ٍمَنَغ ِدوــــلُج يـــف اوـــحاشسو
نوزَوعُم  مــــهو  ٍزـــــِعـــــَمو
و *نودوه نوقياشضُم
اـقـحـتـــشسم ُاــعــلا نـــكــي
َ هـئاـت اوـناـكو .مــهــل
ِرواـغاو ِلاـباو يرالا

ِءلؤوـهـف *ضضرألا ِفوـهــكو
ِناإلاب مهل اًدوهششم مهلك
 ا اولانينأل *دِـــعاو َهللا
اًئـيـشش اـــنـل َرـظـــنـف َقـــبـشس
 .انِنودب اولمكي ل نأا َلَشضفأا

ليإلا
ـــــــــــــــــــ
(52-1:1 ىتم)

َعوـشسي ِدـيـم ُباـتـك
ِنـــبا َدواد ِنـــبا ِحـــيــــشسا
َدـَلَو ُمـيـهرـبإاـف *َمــيــهرــبإا
َدـــــــَلَو ُقــحـــشسإاو َقـــحـــشسإا
َدــَلَو ُبوـقـــعــيو َبوــقــعــي
اذوــــهـيو ،ُهـَتوـخإاو اذوـهــي
نـــم حَرازو َضصَراـــف َدــــَلَو
َدـــَلَو ُضصَراــــفو ،َراــــماــــت

يـشصا هـلـلا لـمـع ةـمـظـع اـًشضيأا
دقل .(11 :1رم) بيبا هنبا دّشسجتب
ديـبـع مـهـّنأا عـم ،اًدق كوـلا ناـك
مـهـف .ضضرألا ىـلـع هـنوـلـّث ،هــلــلا
ضسانلا مهمّرـكـيو ،هـمـشساـب نوـشضقـي
،انهلإا ّنأا ّلإا .هللا ةروشص مهّنأا ىلع
ضشرعلا ىلع ضسلاا يوامشسلا كلا

:6 ءايعششأا) ضضرألا ّلك ءلم هدو
كلذو ،هديبعب هّبششتيل لزانت ،(1-3
راـهـظإا لـخ نـم هـيــلإا مــهــعــفل

بألا ةروـشص ،ةـّيـقــيـــقا هــتروــشص
:3وي) هتقيلخ نع هشسفن لذبي يذلا

61).
هتلشسب ناشسنإلا رختفي ام اًبلاغ

ٍنأاشش يوذ ضسانأا نم فّلأاتت تناك اذإا
ةميظعلا تازاإلا باحشصأا نم وأا
نولواـحـي مـهـنـكـل .لاـطـبألا نـم وأا
نم مهدادجأا ناك اذإا مهلشصأا ءافخإا
لاـت نـم ،قــباوــشسلا باــحــشصأا

يليإلا اّمأا .ةانزو ةلتقو قراشسو
مهنم ىتأا ْنَم لشصأا ِفخي ملف ىّتم
ةلشس ِفخي  ،حيشسا عوشسي انّبر
هذـهـب .اـهـيـلإا بشسنـُي نــم فّرــششت ل
َدوـهـيـلا يـلـيإلا لذـُي ةــقــيرــطــلا
دلوأا مهّنأاب هابتا شسرطغتا
ةلتـق دلوأا مـهـّنأا ح  ،مـيـهارـبإا
ىرخأا ةهج نمو .ةهج نم ،ءايبنألا
لزاـنـت ةـمـظـع ىـلـع رـمألا اذـه ّلدي
شسجـتـي نأا ىـشضترا ذإا ،اــنــهــلإا نـم دـّ

نم ولخت ل ةلشس إا يمتنت ءارذع
بعشصلا نم ناك امّبر .ةلتقلاو ةانزلا

إا لـشصيـل ىـعـشسي نأا ناـشسنإا ىــلــع
هلإلا لزني نأا اّمأا ،ةهولألا ىوتشسم
نم اذهف ةأاطا رششبلا ىوتشسم إا
وه ام قّقح انّبر ّنأا ّلإا ،تيحتشسا

هـكاردإا اـنـنـك ل اـمو ،لـيـحــتــشسم
.ايلقع

شضيأا اـنـنـك ضضعب لخ نـم اـً
هذــه  نــيروــكذا ضصاــخـــششألا
 انتايح  اًع ذخأان نأا ةلشسلا
نم يليإلا ىّتم ركذ دقف .حيشسا
اذإاو ،ثوعار اهمشسا ةأارما ءاشسنلا ب



َدـــَلَو ُنورـــشصحو َنورـــشصح
َباداـنـيـّمـَع َدـَلَو ُمارأاو ،مارَأا

َنوـششـْحـَن َدـَلَو ُباداـنـيـّمـَعو
،َنوـمــْلــَشس َدــَلَو ُنوــششــْحــَنو
نـم َزـَعوــُب َدــَلَو ُنوــمــلــشسو
نم َديبوع َدَلَو ُزَعوُبو َباحار
شسي َدــَلَو ُديـبوـعو َثوــعار ىـ
*كلا َدُواد َدـــــَلَو ىــــــشسيو
َنِم َناميلشس َدـَلَو ُكلا ُدُوادو
ُناميلشسو ،ايرُأل تناك يتلا

َدَلَو ُماعْبـَحَرو َماعْبَحَر َدَلَو
َدَلَو اشسآاو *اشسآا َدَلَو ايبأاو ايِبأا
َدَلَو ُطاـفاـششوـيو َطاـفاـششوـي
،اـيزــُع َدــَلَو ُماروــيو َماروــي
َدَلَو ُماتويو َماتوي َدَلَو ايزُعو
،اـيـِقزـِح َدــَلَو ُزاــحآاو َزاــحآا

ىشسنَمو ىشسنَم َدـَلَو ايِقزِحو
،ايششوي َدَلَو ُنوـمآاو َنومآا َدَلَو
 ُهَتوخإاو اينكَي َدَلَو ايششوــــيو

 ــجدعـب نـمو *لـباــب ِء
َدـَلَو اــيــنــُكــَي لــباــب ِءــج
َدَلَو ُلـيـئـَتـلأاـششو َلـيـئـَتـلأاـشش
َدوهيبأا َدَلَو ُلِبابُرَزو ،َلِبابُرَز
ُميقايِلأاو َميقايِلأا َدَلَو ُدوهيبأاو
َدـــَلَو ُروزاـــعو ،َروزاعَدَلَو

َميخآا َدَلَو ُقوداشصو َقوداشص
ُدوهيِلأاو ،َدوهيِلأا َدَلَو ُميخآاو
َدـَلَو ُرازاـعـِلأاو َرازاـعـِلأا َدـــَلَو
،َبوقعـي َدـَلَو ُناـتـمو َناـتـَم
َلجر َفـشسوـي َدـَلَو ُبوـقـعـيو
ُعوشسي اهنم َدِلُو يتلا َرم
لكف *حـيـشسا  ىـعدـُي يذـلا

.يدشصق مهـفـت أا :هـل لوـقـي هـنأاـكو
.كدشصق ُتمـلـع نآلا> :ئدتـبا لاــق
نلوقت ّيتفـشش تناـك اـمـيـف يـنـنإاـف
يلقعو يبلق ناـك ،كتـئـيـششم نـكـتـل
جرـخو .<يـتـئـيـششم نـكـتـل نلوـقــي
ةمات ةـعاـطـب هرـمأا ًاـمـلـشسم بهارـلا
.برلل

لك ةشصق يه بهارلا اذه ةشصق
،برـلا عـم هـتــقــع  اــنــم دحاو
برلا ةباجتشسا عوشضوم  ًاديدو
بيجتشسي نأا بغرن نحنف .انتاولشصل
ديرن لب ل .هنم بلطن ااح برلا

انتبغر بشسحب انل بيجتشسي نأا هنم
،انبشساني او انتقيرط ىلعو نحن
.<كتئيششم نكتل> هل انلق اننأا ىشسننو
لاق امك يه ؟برلا ةئيششم يه امو
ضسانـلا عـيـمـج نا> :ضسلوـب لوـشسرـلا
<نولبقي قا ةفرعم إاو نوشصلخي
طرــششـــــــــلا ،ًاذإا .(4 :2 ومـيـت1)
انتاولشصل برلا ةباجتشسإل يشساشسألا
ةقفاوتم انتابلطو انتاولشص نوكت نأا

ضصخ ديري يذلا برلا ةئيششم عم
دق انتابلط ضضعب نا مغر .انشسوفن
ل اننأا ّلإا ،ةنشسح رهاـــظلا  نوكت
يذلا نشسا اذه ناك اذإا ام فرعن
ْنــَم ضص ـــخ وــه هــبــــلــطـــن
اننا ،ًاشضيأا ةلكششا .هلجأا نم يّلشصن

 ثك هللا نم بلطن نايحألا نم
.لوـلا يـقـتـنـن وأا هـيـلــع طششنو
انـلــكاـششم ضضرـعـن نأا بجـي ًاـعـبـط
،ةدــعاشسا هـنـم بلـطـنو هـلـلا ماـمأا
ةـيـفـيـك هـل كن نأا يـغـبـنـي نــكــل
ل ةيحور هتيزعت نوكت دقو .انتيزعت
مشسلا  شصن نأا مها .ةيداـم
.يلخادلا

 <كتئيششم نكتل> ةرابع ّنإا
ةراـبـع دعـب درـت ةـيـناـبرـلا ةـشصلا
ةملـكو .<تاوـمـشسلا  يذـلا اـناـبأا>
ىـتـم يـلـيإلا اــهاــقــبأا <اــناــبأا>
يذلا (اّبآا)ABBA يمارآلا لشصألاب
اهمجي و ،عوشسي برلا هب قطن
<اّبآا> ةملك نأل كلذ .ةينانويلا إا
اهلمعتشسي يتلا ةملكلا يه ةيمارآلاب

ّنأاب َتــــخُأا امدنـع اذـهـل .هـلـل اـًبأا
،ميهاربإا نــبا دواد نبا وه هللا نبا

نبا ،اًشضيأا َتنأا كّنأاب كأا ّكششت ل
اًثبع ضسيل ذإا .هللا نبا نوكتشس ،مدآا

ادج اًثــك هــشسفــن ّلذأا اــًفازـــج لو
وه دلُو اذكهو .انئعإا إا اًفرشصنم
بشسحب تنأا دلوت يكل دشسا بشسحب
ةأارـما نــم وــه دلُو ،ضسدقــلا حورــلا
نــبا نوــــكــت نأا نــع تنأا ّفــكــتــل
.<ةأارما

لابقتشسل أاّيهتن نحنو اـنـيـلـع
 دلوـيــشس يذــلا يــقــيــقا كلا

مئاهبلا دوذم و ةعشضاوتم ةراغم
ىدم كردنو ،انتعشض إا رظنن نأا

عيطتشسي يكل ،انل ىمظعلا هللا ةّب
لُك نَأل> :دا  هعم انعفري نأا

ُعَشضَي ْنَمَو ُعِشضتَي ُهَشسْفَن ُعَفْرَي ْنَم
.(11 :41ول) <ُعِفَتْرَي ُهَشسْفَن

كتئيسشم نكتل
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
دحأا  ئدتبم بهار نع ىورُي

هتوخإا دحأا عم رجاششت هنأا ،رايدألا
 ًايكاشش ريدلا ضسيئر دشصقف ،ريدلا

بلط .هيخأا نم ضصاشصتقإلا ًابلاطو
رمأا كرتو حفشصلا ريدلا ضسيئر هنم
هدحو برــلاــف ،برــلــل ضصاــشصقــلا
نكل .هلعف امع ناشسنإا لك يزاجي
نأا ريدلا ضسيئر هلأاشسف ،رشصأا بهارلا
،ًاعم ايـّلـشصيو ةـشسيـنـكـلا إا ـخدي
ةـشصلا نـم لـشضفأا ةـشص نـم اـمو
<تاومشسلا  يذلا انابأا> ةينابرلا
عوـشسي برـلا اـهاـيإا اـنـمـلــع يــتــلا
انابأا> ةشصلاب ضسيئرلا أادتبا .هشسفنب
ًئاق عـباـتو <...تاوـمـشسلا  يذـلا
.<...ءامشسلا  امك يتئيششم نكتل>
تأاطخأا دقل> :هل لاقو بهارلا هفقوأا
نـكـتـل لوـقـت نأا بجـي ذإا ،يـتـبأا اــي
نم ضسيئرـلا أادتـباو داـع .<كتـئـيـششم
هـيـف أاـطا رّرــكو ةــشصلاــب ديدج

ا هفقوأاف ،دشصق نعو ًاددئدتب
ا ترّركتو .ًاددتارم ةّدع ةثدا.

ّونحب ئدتبا إا ضسيئرلا رظن ًاخأا



لفـطـلاو .مـهـئاـبآا ةاداـن لاـفـطألا
هتايح  يّلك لاكتا  وهو ضشيعي
نم يه هتئيششم نا امك ،هيدلاو ىلع
هلوقي ا موقي وهف .هيدلاو ةئيششم
ك اـمـلـكو .كـفــت نود هادلاو هــل
مث ةقهارا ةلحرم  لخدو لفطلا
كأا رّكفي راشص املك ،ًاباشش حبشصأا
.هب بعتلاب كوكششلا أادبتو هلقعب
املكو هيدلاوب ةقلطم ةقث قثي لفطلا

ضضعب ضضفريو هلهأا نع لقتشسي ك
.رومألا

نأا انتاولشص يف بولطملا ،ًاذإا
مامأا لفطلا ةـفـقو برـلا ماـمأا فـقـن
لكتملاو هيبأاب قثاولا لـفـطـلا ،هـيـبأا

انفقو ىــتـمو .ءيـشش لـك يـف هـيـلـع
فوـشس ةـيـلوــفــطــلا ةــفــقوــلا هذــه
نأل ،انتاولشصل ديكأاتـلاـب باـجـتـشسـُي
لو دقح لو مهيدل ثبخ ل لافطألا

.ةفيزم ةبحم لو حلاشصم لو بذك
ليحتشسملاب نوموقي ءابآلا نا امكف
هـــيـلإا جاـتـحـي اــم لــك نــيــمأاــتــل
اذإا انلذخي نل برلا كلذك ،مهلافطأا
نأاب اندعو اذإاف .لافطألاك انعجر
اـنـعـجر اذإا توـكـلـمــلا اــنــحــنــمــي
اـياـطـعـلا اـنـحـنـمـي لأا لاـفـطألاــك
متنُك نإاف> :انـل لـقـي مـلأا .ةـيـشضرألا

اوـطـعـت نأا نوـفرـعـت رارــششأا مــتــنأاو
يرحلاب مكف ةديج اياطع مكدلوأا
بهـي تاوــمــشسلا يــف يذــلا مــكوــبأا
:7 ىتم) <هنولأاشسي نيذلل تاريخلا

11).
ىلإا نوكن نأا ًاشضيأا بولطملا

ل ،ًاـمـئاد هرـكذـن نأاو برــلا بناــج
ًابلاغ نحن .طقف هيلإا جاتحن نيح
نيح ّلإا هيلإا أاجلن لو برلا ىشسنن ام
هركذن ل .ةايحلا تابوعشص انهجاوت
هنا ىشسننو ،نـيـحرـف نوـكـن اـمدنـع
ىرن اذل .ةحلاشص ةيطع لك ردشصم
يـف اـنـل لوـقـي بوــقــعــي لوــشسرــلا
ٌتاّقششم مكنيب ٍدحأا ىلعأا> :هتلاشسر

إا َميهربإا  نـم لاـيــجألا
نمو ًيج َرششع َةعبرأا َدواد
َةـعـبرأا لـباـب ِءـج إا َدواد
ِلباب ِءج نمو ًيج َرششع
َرــششع َةــعــبرأا حـــيـــشسا إا

َعوــشسي ُدلوــم اـــمأا*ًيج
ا :اذـكـه ناـكــف ِحــيــشسا

َفشسوـيـل ُهـمأا ُرـم ْتبـطـُخ
اعمتجي ْنأا ِلبق نم ْتدجُو

*ضسدقلا حورـلا نـم ىـَلـبـُح
اـهـُلـجر ُفــشسوــي ناــك ذإاو

ْنأا دِرـــُي مـــلو اـــًقــــيّدــــِشص
ششـَي اهِتَيِلـْخــــَتـِب مـَه اـهَرـَهـْ
ٌركـفــتـم وـــه اـمـيـفو *ارـشس

 اذإا كلذ برـــــــــلا ِك
ًئاق ملـــا يـــف ُهل رَـهـــظ
ل دواد ُنـــبا ُفشسوـــي اـــي
.رم كتَأارما َذخأات ْنأا ْفَخت
وه امنإا اهيف َدولوا نإاف
ُدِلتـشسو *ضسدقـلا حورـلا نـم
وه ُهنإاف َعوشسي ِهيّمشسُتَف اًنبا
*مهاياطخ نم ُهَبعششُضصّلخي
اـــم متـيـل ُهـلـك اذـــه ناـكو
يـبـنـلاـب برــلا نــم لــيـــق
َءارذـــعـلا نإا اـه :لـــئاــقــلا

ىـعدـُيو اـًنـبا دلـتو ُلـبــــ
 هللا ُهُشسفت يذلا ليئونامع
ُفشسوي ضضهن امـلـف *اـنـعـم
هرمأا امك عـنـشص موـنـلا نـم
*هتأارما ذخأاف برلا ُكـــــم
ِتدلو ىـتـح اـهــْفرــعــي و
  .عوشسي ُهامشسو َركبلا اهَنبا

:5) <لّتريلف ٌدحأا ٌرورـشسمأا .لـشصـُيـلـف
31).

انحوي ضسيدقلا لوـقـي ،ًارـيـخأا
نايحألا نم ريثك يف هنا يقششمدلا

برـلا بيـجــتــشسي ل نأا اــنــل رــيــخ
هنأل ،انـــئاقلل يتأاي لو انتاولشصل
هـلـلا ىدل ناـيـحألا نـم رـيـثـك يــف
.انيلع يــــكتششي يكل اندشض ريثكلا
نــكـــــتــل لوــقــن نأا لـــشضفألا اذـــل
هنأل لمعي نأا برلل كرتنف كتئيششم
امم رـثـكأا اـنـل رـيـخ وـه اـم فرـعـي
اي :ًاــمـئاد لـشصنـلو.نحن فرـــعـن
.انمحرا بر

ديا ديع ــــــــــــــــــــــــ
يم ديع ةبشسانعوشسي انبر د

ةشص ةمدخ ماقت دشساب حيشسا
ضسادقـلاو ةـعـشساـتــلا دنــع  رــَحــَشسلا
حاـبـشص نـم ةرـششاـعـلا دنـع يـهـلإلا
  لوألا نوــــناــــك52 ةـعـما

ضسوـيـجرواـج ضسيدقـلا ةـيـئاردتاــك
ةـيـششرـبألا يـعار ةداـيـشس ةـشساــئرــب
ماـقـت كلذـك .ضساـيـلا تيـلوــبوا

انـبر ةـناـتـخ ىرـكذ  رـَحـَشس  ةـمدخ
انيبأا راكذتو دشساب حيشسا عوشسي
ضسوـيـلـيـشساـب شسيدقـلا  لـيـلا
ةعشساـتـلا دنـع ةـنـشسلا ضسأارو بـكـلا

نم ةرششاعـلا دنـع يـهـلإلا ضسادقـلاو
اثلا نوـناـك1 ةـعـما حاـبــشص
6102.

ديعلاب ئنها هتدايشس لبقتشسي
لوألا نوناك52 ةعما رهظ دعب
اثلا نوناـك1 ةعـماو5102
ىتح ةشسماا ةعاشسلا نم6102
 .ًءاشسم ةنماثلا ةعاشسلا

ةرسشنلا ى-ل-ع ع-طإلاناكملاب

:تننإلا ةحفسص ىلع اًيعوبسسأا
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