
ةلاشسرلا ــــــــــــــــــ
(01-1 :6 روك٢)

َنونِواعم انأا ا ُةوخإا اي
اولَبـقـت ل نأا مـكـيـلإا ُبـُلـطـن
هنأل *لطابلا  ِهللا َةمعِن
ٍلوبقم ٍتقو  يّنإا ُلوقي
ِموـــي يـــفو َكـــل ُتبـجَتسسا

َنآلا اذوهف .كُتنَعأا ٍسصخ
ُموي نآلا اذوه .لوبقم ٌتقو

يــتأاــن اــنـــسسلو *ٍسصـــخ
ٍةرَثع  ئل ٍءيسش َقَحلي

 ُرِهظُن لب *ٌبيَع َةمدا
ِهللا ِمادخك انَسسفنأا ٍءيسش لك

 سصٍ ثكٍ  َدئادسش 
 *ٍتاقيِسض  ٍتارورسض
 ٍنوـــجـــُسس  ٍتادـــَلـــَج

 ٍباـعـتأا  ٍتاـبارـطـسضا
 *ٍماوـــسصأا  ٍراــــهــــسسأا

لوط  ٍةفرعم  ٍةراهط
ِحورـــلا  ٍقـــفِر  ٍةاــــنأا
*ٍءايِر ب ٍةب  ِسسُدُقلا

 ا ِةملكق  وقِهللا ِة
ِميـلا نـع رـِبـلا ِةـحـلـسسأاـب
.ٍناوهو ٍدج *ِراسسيلا ِنعو
انأاك *هِنسسُحو ٍتيسص ِءوسسب
.نوقداسص نـحـنو نوـلـِسضـُم
نـحــنو نوــلوــه اــنأاــك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ حيشسا راشصتنا
توا ىلع ــــــــــــــــــــــــ

ةلمرألاب عوسسي برلا ىقتلا امدنع
:7 اقول) تيا اهديحو يكبت يتلا

11-61)، ل اهل لاقو اهيلع نّن
فقوف سشعنلا سسو مّدقت مث .يكبت
كل باـسشلا اـهـيأا> :لاـقو نوـلــماا
هلوقب .<مق لوقأا
نلعأا <يكـبـت ل>
هللا ةدارإا عوسسي
نأا يغتـبـت يـتـلا
ىلع حرفلا دوسسي
هـلـلا .رـسشبـلا ّلـك
نأا رداـــــق هدحو
هّنأل رسشبلا يّزعي
عـيـطـتـسسي هدحو
اـنّودع بلـغـي نأا
.توا يأا ،لّوألا

تناك دقـل
توا نم ةلمرألا نبا ةماقإا ةبوجعأا

ىكلا ةبوجعألا ىلع ايفاسضإا ًيلد
ب نم عوسسي برلا ةمايق يه يتلا
ةـّيـسصخـسشلا برـلا ةـماـيـق .تاوــمألا
تاومألا ةماقإا بئاجع نع فلتخت
تو ل> هتمايقب برلا نأل ،ىرخألا
ور) <دعب توا هيلع دوسسي ل ،اًسضيأا

:فرودنيام نوج بألا لوقي .(01 :6
ةديحوـلا ةـّيـقـيـقا ةـبوـجـعألا نإا>
راسصتنا ةبوـجـعأا يـه اـنـّمـهـت يـتـلا
ةبوجـعأا اـهـّنإا .توا ىـلـع حـيـسسا
اعلا اذه  ايهلإا ًّخدت اهنوكل
عيطتسسنو ،هللا ةّوقل ًةمعو طقاسسلا
يه برلا ةـماـيـق .اـهـيـف كراـسشن نأا

ّلك .ةديحولا ةّيقيقا ةبوجعألا اًقح
بئاجع اهيّمسسن يتلا ىرخألا ثادحألا

هذــه إا سشت تاــمـــع دّر يـــه
.<ةبوجعألا

 ألا رودل هفسصو  بدتلا
هللا ّنأا> :ّيحيسسم بتاك تعي يهلإلا
 مـّلـكـتـي ،اـنـتاّذـلـم  اـنـل سسمـهـي

هّنإا :انملآا  خرسصي هّنكلو ،انمسض
ًامَلاع سضهـنـُي يذـلا مـيـظـعـلا هـتوـسص

ناك نإا .<ّمسصأا
مدخـتـسسي هــلــلا
ةاناـعاو ألا
هاـبـتـنا تفـلـيـل

،ّمـــسصأا مـــَلاـــع
بجي اذام إاف
لوقي ؟هبتنن نأا
سســــــــــيدـــقلا
:سسويـــسسانــــثأا
سضهنـن اـمـيـف>
موـــــــــي ّلـــــــك
،موــنـــلا نــــــم

،ءاسسا ىتح ايحن نل انّنأا سضفنلف
سضفنلف ،مونلل رّسضحتن اميف كلذكو
اهتعيبطب انتايح ّنإا .ظقيتسسن نل انّنأا

اهظفو ،دّكؤوم ءيسش اهيف دجوي ل
هذه تناك نإا .ةّيهلإلا ُةيانعلا موي ّلك
اذه ىلع ايموي ايحنو انكفت ةقيرط
ُءابآا ّثح ااطل .<ئطخن نل ،سساسسألا
.توا رّكذت ىلع ّيحيسسا ةسسينكلا
نـم هـجـعو توا ةـلـكـسشم مـهـف ّنإا

وه هتومو دّسسجتا هلإلا ملآا لخ
.ّيحيسسا ناإلا رهوج

.توا نم ىتأاتي ةايا فيرعت
دوـــجوـــلا لّوـــح توا نــــم فوا
اذه ،ءاقبلل ميظع عارسص إا ّيرسشبلا

6102 /14ددعلا

لوألا نيرششت9 دحألا

افلح نب بوقعي لوشسرلا راكذت

سسوكينوردنأا رابلاو

عباشسلا نحللا
سسماا رـَحـَشسلا ليإا



نأا كألاب انيلع بعسصي دق بسضغلا
.مّلأاتن امدنع انبـسضغ ىـلـع رـطـيـسسن
ثادحأا  لـّمأاـتـن اـمدنـع اـنـه نـم
،اهعم برلا لـعاـفـت فـيـكو بلـسصلا

هتعـيـبـط فـعـسض مـغر ّبرـلا ّنأا د
يتلا ةّيسصا هملآا مغرو ،ةّيرسشبلا
فّرـسصت ّيأا دبـي  ،رّوـسصتـلا قوـفــت

ءاوهألا نع اًهّزنم ناك هنأل ئطاخ
هملآا تدادزا ،لباقا  .ةبيعا

رــسشبــلــل هــتــب ةــجــيــتــن اًثــك
حيسسا ةهجاوم ةقيرط .هيبلاسصلو
نمؤوا عفدت نأا بجي تواو أل
ءاوهألا نم يقنتـلا فدهـب دهاـجـيـل
لسصي نأا لبق ةبا نم ءتملاو
نوـكـي اـهدنــع .ةخألا هــماــيأا إا
اـًهـيـبـسش ةاـيا هذـه نـم هـلاـقـتــنا

.سسيدقلا لاقتنل
:ّايرسسلا قحسسإا سسيدقلا لوقي

هّنأا نولوـقـي نـيذـلا كئـلوأا مـه نـيأا>
؟ةاـــيا هذـــه  <تبـــسس> دجوـــي
نـم ةـحارـلا وـه تبـسسلاـب دوــسصقا
هيفف ،قلا موي وه انتبسس نإا .ملآلا

.<تبـسسلا اـقـح ظـف اـنــتــعــيــبــط
هذـه  ةـيزـعـت نودجـي ل نوثـك
ّيحـيـسسا ءاـجرـلا نـكـل ،تاـمـلـكـلا
 ،تبسسلا اذه  ديدحتلاب نمكي
سس ّنإا .اـنـتوـم انـلـعـج هـلـلا نـبا دـّ
اندحو مّلأاتن انكي ل هللا ّنأا كردن
اـنــبر اــنــكراــسش دقــل .فده نودبو
ةكئا كلذلو ،انتوم ىتحو انملآا

مــئاــقــلا برــلا اوــّمــسس قــلا دنـــع
وــه مــئاــقــلا اــنــبر .<بوــلــسصا>
نودحّتي هب نودحّتي نمو ،بولسصا
إا هتّوقو هانعم مودي يذلا هبيلسصب
نوــتو ح ءلؤوــه .راــهدألا ّلــك
ل ثيح ةمايقلا ءاجر ىلع نودقري
ل ةايح لب ،دّهنت لو نزح لو عجو
.ىنفت

انحوي ليإا ـــــــــــــــــــــــــــــ
وألا ديدا دهعلا رافسسأا فّلأاتت

ىتم سسيّدقلل ةعبرألا ليجانألا نم
ةـمـلـكو .اـنـحوـيو اـقوــلو سسقرــمو

نوتــِئام انأاك نوــفورـعم
اـنأاـك .ٌءاـيـحأا ُنـحــن اــهو
انأاك *لـَتـقـُن لو نوـبدؤوـم
ًاـــمـــئاد نـــحـــنو ٌنازــــِح
نحنو ُءارقف انأاك .نوحِرف
ل اـنأاـك .نـيثـك يـنــْغــُن
لك ُكِل نحنو انل َءيسش
.ٍءيسش

ليإلا ــــــــــــــــ
 (61-11 :7 اقول)

 ناك نامزلا كلذ
ٍةنيدم إا ًاقلـطـنـم ُعوـسسي
نوثك ناكو نيان اهُمسسا

ٌفغ ٌعمجو ِهذـيـمـت نـم
َبُرق املف *هعم قلطنم
ٌتيَم اذإا ةنيدا باب نم

ٌديـحو ٌنــبا وــهو ٌلوــم
ناكو ًةـلـمرأا تناـكو ِهـمُأل
نـم ٌثــك ٌعــمــج اــهــعــم
برلا اهآار امـلـف *ةـنـيدا

نل اهل َلاقو اهيلع َن
َسشعنلا سسو اندو *يكبت
لاقف .(نوـلـماا فـقوـف)
*ْمُق ُلوقأا كل باسشلا اهيأا

ملكتي أادبو ُتيا ىوتسساف
ذـخأاـف *هـمأا إا ُهــمــلــسسف
َهللا اودو ٌفوخ َعيما

يبن انيف ماق دقل َلئاق
.ُهبعسش ُهللا َدَقتفاو ٌميظع

لمأات ـــــــــــــ
هعم نولماع نحن ذإاف>

ةمعن اوـلـبـقـت ل نأا بلـطـن
 لوقي هنأل ًطاب هللا

و كتعمسس لوبقم تقو
اذوه .كتنعأا سصخ موي

ةــئــيــطا هــنــع جــتــنــت عارـــسصلا
بألا فـيرـعـت بسسحـبـف .ةاــناــعاو

عقاو وه توا> :فرودنيام نوج
عــقاو وــه ،سصخـــسش هـــّنأاـــك ّوـــك
ةلاح هنع جتنت اعلا  ّيعوسضوم
هلك اعلا عقاو لّوحي هّنأل ةئيطا
.<ءاقبلا ليبسس  سسئاي عارسص إا

 اعثك مويلا انتعي نونو
ةّيجولويب ةلكسشم دّر وه توا نأا

اعملل جاتيملعلا رّوطتلا نأاو ،ة
ىلع امو ،خيسشي ل ناسسنإلا لعجيسس
ةـعاـجـسشب راـظـتـنلا ىوـسس ناـسسنإلا

نولوقي نورخآا .ةلكسشا ّلحُت ىتح
اعلا  ّيعيبط رمأا وه توا نإا

هـلـّبـقـت ىوـسس ناــسسنإلا ىــلــع اــمو
سسيل ّيحيسسملل ةبسسنلاب .ةطاسسبب
ةيحيسسا تسسيل .ايعيبط اًرمأا توا

راـهـظإا اـهــّنإا ،توا عــم ةاــسصم
نإا طقف .ةايحلل راهظإا اهنوكل توملل
توا نوكي ،ةايا وه حيسسا ناك
نأا بجي اًودع :ةسسينكلا هـنـلـعـت اـمـك
.رّسسفُي نأا بجي <ارسس> سسيلو بلغُي
لـخ نــم ،ةــيــناــمــلــعــلاو نــيدلا
هنأاسش نم ناعفري توملل امهسسفت
اهدحو .ايعيبطو ايقطنم هنعجيو
.ّيعيبط غ هتعت ةّيحيسسا

 إلا روــتــسسدنأا لوـقـن نا
سص> حــيــسسا دهـع ىــلــع اــّنــع بلــُ
ل .<قو مـّلأاـتو ّيـطـنـبـلا سسطـيـب
ّنأل حيسسا تو رسشابم ركذ دجوي
 مات لكسشب نخادتي تواو ألا

دحاوـلا روــسضحــف ،ناــسسنإلا ةاــيــح
ةملك ّنأا امك .رخآلا روسضح سضفي
sohtaP ةـــّيـــناـــنوـــيــــلا > أا>
حيسسا ملآا إا ةراسشإل تمدخُتسسا

.ءاوهألا إا اًسضيأا سشت يهو ،هتومو
نأا بجي ةلـيـسضف هـلـباـقـت ىوـه ّلـك
هـتاـيـح  ّيـحـيــسسا اــهــيــّمــنــي
لب ،ءاوهألا هللا قلخي  .ةيحورلا

ءاسسأا يتلا هللا اياطعل تافارحنا يه
ىلع بعسصي دق .اهمادختسسا ناسسنإلا
هـئاوـهأا ىـلـع رـطــيــسسي نأا ناــسسنإلا

ديزت دق ءاوهألا هذهو ،مّلأاتي امدنع
ةلكسشم نم اعن اّنك نإاف .انملآا نم



روك٢) <سصخ موي نآلا
6: 1-٢).

لهأا عقي ل نأا لجأا نم
ةلابـمـلا  سسوـثـنروـك
مهلعجي يكـل اـنـهمهّثحي
.هّبنتم

ةمعن اولبقت ل نأا بلطن>
هللا رداب دقل .<ًطاب هللا

ينعي ل اذه .ءارفسس لسسرأاو
ل اوـقــبــت نأا مــكــيــلــع نأا

نأا سسكعلا ىلع لب لابم
هـلـلا ءاــسضرإاــب اوــمــتــهــت
لاق .ايحور ًاحبر اونتو
نأا ركذ امدنع ًاقباسس كلذ
<ا ةـّبحـيـسس انرـسص>
انّث يأا (41 :5 روك٢)

رهسسلا ىلـع هاـبـتـنإلا ىـلـع
لـسصح نإا .اـنــسسفــنأا ىــلــع
ماـمأا ةلاـبـمل اــنرــهــظأاو
انب هتيانـعو هـلـلا ماـمـتـها

ةـــلـــيـــسضف ةـــيأا  ِو
رـــسسخـــن فوـــسس اـــهدنـــع
.ةدوعوا تاا

رمألا نأا اونظت ل نكل
فوسس .اذكه ًامئاد نوكيسس
متنأا ااط مكنم هللا بلطي

 اا ةاــينـكـل ةرـسضا
باسسايــتأاــي اـــهدعب
هـــــلـــــلا ةـــــّب .باقعلاو
انرسصانهاهتاناسسحإاو
لجأا نم لمعلا ىلع انّثو

بجــي نــكــل ،اـــنـــسصـــخ
يذـلا تقوـلا نا هاــبــتــنإلا
كلذل .سصق لـمـعـلـل اـنـيدل
نإا> رخآا عسضوم  لوقي

ور) <برـقأا نآلا اـنـسصــخ
<بيرـق برــلاو> .(11 :31
( 4: 5).

ايفاسضإا ًائيسش لعفي انه
رـسصق ةـهـج نـم ل اـنـّثـحـي
نإا هلوقب لب يقابلا تقولا
نآلا بسساـــــنـــــم تقوــــــلا
تقو نآلا اذوه> .سصخلل

ثيـح نــم مأا ،درــسسلا ةــيــنــب ثيــح
.تادرفــــا ثيح نم مأا ،نومسضا

ةـــلــــحرـــم  عــــسضُو هــــّنأا ّكسش ل
بيبا برلا ذيملت نأا ذإا ،ةرّخأاتم
ليبق هتايح رخاوأا  هبتك هلوسسرو
تاعبطلا و .لوألا نرـقـلا ءاـهـتـنا
باـتـكـلـل ةـيـسسكذوـثرألا ةـيـسسقـطــلا
لـبـق لـيإلا اذـه عـبــطــُي ،سسّدقا

ءورـقا هـّنإا ذإا لـيـجاـنألا نـم هغ
 أادبت يتلا ةسسينكلا تاءارق  ًلوأا
.حسصفلا ديع  يهلإلا سساّدقلا

اـنـحوـي سسيّدقـلا لـيإا أادبـي
هسشلا هتمّدقيتلا ة ب يها
،يهلإلا هللا ةملكو يرسصانلا عوسسي
ءدبلا > ناك يذلا هللا ةملك يأا

يذلاو ،<هللا وه> يذلاو ،<هللا دنع
ةملكلاو .(3-1:1)<ءيسشلكناك>هب
هللا نبا عوسسي نوكو ،<اًدسسج راسص>
نيذلا لك بهي وهف رسشبلل هللا رهظُي
ءلم  اوكسشي نأا ةوق هب نونمؤوي
مــه اوسصي نأاو هــّقــحو هــتــمــعــن
.(41 :1) <هللا دلوأا> مهسسفنأا

 إا لوسصفوألا انحوي لي
نع خت يتلاو ةمّدقا يلت يتلا

هـتوـعدو عوـسسي برــلا ةــّيدوــمــعــم
عوـسسي ّيـلـيإلا مّدقـي ،ذـيـمـتــلــل
.برلاو حيسساو ديحوـلا هـلـلا نـباـك
قرـــطـــبو ،لـــيإلا ىدم ىـــلــــعو
دهعلا هلإا عم عوسسي ىهامتي ،ةدّدعتم
ًةفاسضإا <نئاكلا> مسسا ذخّتي ذإا دقلا
ىــسسوــم هــفرــع يذـــلا هوـــهـــي إا

.مازاو ءايبنألاو
سسيّدقلا ليإا مّسسقي نأا زوجي

نيءزج إا ةمّدقا دعب ام انحوي
باتك ّلوألا ءزا ىّمسسي .ّيسساسسأا
اًددع تبثي ذإا تايآلا وأا تازجعا

إا ءاا ليو :حيسسا بئاجع نم
،(٢ حاحسصإا) ليلا اناق  رمخ

مداخ نبإا ءاـفـسشو ةـيرـماـسسلا ةأارا
،(4 حاحـسصإا) موـحاـنرـفـك  كلا
ماعـطإا ،(5 حاـحـسصإا) عـلا ءاـفـسش
ءاا هجو ىلع سسلاو فلآا ةسسما
حاحسصإا) ىمعألا ءافسش ،(6 حاحسصإا)

عم ،(11 حاحسصإا) رزاعل ةماقإا ،(9

يــه را اــهاــنـــع <لـــيإا>
ليـــــجاـنألا خـُت .ةراـسسلا ىرـسشبـلا

،همــــيلعـتو عوـسسي برـلا ةاـيـح نـع
هـــل ةــــسس لـــّكـــسشت ل اـــهـــّنأا غ
بـُتـكـت و .يديـلـقـتــلا ىــنــعاــب
،عوسسي ةسصق درسس دّر ليجانألا
حيسسا ذيمت دي ىلع تبتُك امّنإا
دعب سسدقلا حورلا نم اوأتما نيذلا

ّنأا عقاول اودهـسشي ىتح برلا ةمايق
اّيسسا اقح وــــه يرـسصاـنـلا عوـسسي
.اعلا سصّلو ليئارسسإا حيسسم

 ل ،ةيسسكذوثرلا ةـسسيـنـكـلا
ىلع لماكلا سسّدقا باتكلا عسضوي
عـسضوـت اإا ةـسسيـنــكــلا  حــبذا
اذــه .طقف ةعبرألا ليجانألا رافسسأا
روحمتت ةسسينكلا ةايح ّنأا ىلــع ّلدي

لاــمــك وــه يذــلا ،حــيــسسا لوــح
ليئارسسإا هلإاو ،ءاـيـبـنألاو سسوـماـنـلا
،هــبــعــسش  اــًمود نــكـــسسي يذـــلا
.سسدقلا حورـلا روسضح ع ،ةسسينكلا

ىتم سسيّدقلا لـيـجاـنأا ىـعدـُت
،ةيئازإلا ليجاـنألا اـقوـلو سصقرـمو
نوـمـسضا  <هـباـسشتـت> اـهــّنأا يأا

ةلخادتم ،بلاغلا  ،يهو لكسشلاو
لدا ثي ام اذهو ،سصنلا ثيح نم
نّوُد .سسّدقا باـتـكـلا يــسسراد ب
اثلا فسصنلا تايادب  اهنم ّلك
اـنــتــلــسصو دقو .لّوألا نرــقــلا نــم
،اهنمسض انحوي ليإاو ،اهسصوسصن
يتلا ةغللا يهو ،ةينانويـلا ةـغـلـلاـب
.ًسصأا اهب تنّوُد

ةثثلا ليجانألا نـم ّلـك عـبـتـي
.يسساسسأا لكسشب هسسفن درسسلا ةيئازإلا

ىلع عوسسي برلا ةّيدومع أادبي ّلك
ّلك .ليلا  هظعوبو انحوي دي
ّنأاـب ذـيـمـتـلا فاعا ىـلـع زـّكرـي
يّلجـتـلا ع هـلـلا اـّيـسسم وـه عوـسسي
نـع يأا هـسسفـن نـع حـيـسسا نـعإاو

 هتمايقو هـتوـمو هـملآا ةـيـمـتـح
رابخإلاب متخي ّلكو .ثلاثلا مويلا

هـتـماـيــقو هــتوــمو برــلا ملآا نــع
.هدوعسصو

نع انحوي سسيّدقلا ليإا فلتخي
نم ءاوسس ،اًثك ةـيـئازإلا لـيـجاـنألا



اهّنأاب اهتللد لوح لّسصفم <قيلعت>
برـلاو حــيــسسا هــّنأا ىــلــع دــّكؤوــت
عيمج لم .(11-٢ تاحاحسصإلا)
اـيرارـسسأاو اـيـحور ىــنــعــم تاــيآلا

رودتو ،حيسساب نمؤوملـل اـًقـيـمـع
،زـباو ،رـماو ،ءاا لوـح اـهـّلـك
نارـفــغو ،ألا سصــخو ،روــنــلاو
،سضارـمألا نـم ءاـفـسشلاو ،اــياــطا

ّنأا دقـتـعـُي ،كلذـل .ىــتوا ةــماــقإاو
اًسصيّسصِخ بتُك انحوي سسيّدقلا ليإا

نيذلل <يتوهل لـيإا> لـكـسش ىـلـع
ةسسينكلا ةاـيـح  مـهّوـتـل اوـجردنا

حورلا ةيطعو ةّيدومعا رارسسأا ع
ىّدأا دقو .رــــكــــسشلا ّرــــسسو سسدقــــلا

عـم <تازـجـعا> باـتـك نوــمــسضم
هتقع نع سضيفتسسا حيسسا مك
ءاسضعأابو سسدقلا حورلابو بآلاهللاب
نم رّخأاتا ءزا  نمؤوا هعيطق
لوــــسسرـــــلا مارـــــكإا إا ،لـــــيإلا

 اـيديـلـقـت اــنــحوــي يــلــيإلاو
.<يتوهلا> بقل هئاطعإاب ةسسينكلا

لـيإا نـم اـثــلا ءزا اــمأا
حيسسا ملآاب قّلعتيف انحوي سسيدقلا

اـعـلا إا ةـبـسسنـلاـب اـهـيــناــعــمو
،اـنــه .(1٢ -11 تاـحاـحـسصإلا)
مـكـبو ،اـًباـهـسسإا كألا لـكـسشلاـبو
سصفـم ٍسسفـت برلا مف نـم جرـخـي لـّ
ةّسصتا دئاقعلا قمعب حرسشُت ،هسسفن
انركذ امك .هلمعبو حيسسا سصخسشب
هللاب هسسفن حـيـسسا طـبرـي ،اـًقـباـسس
هتسصاخـبو ،سسدقـلا حورـلاـبو ،بآلا

وه .ديكأاو حسضاو مكب نمؤوم نم
،هتاملكب مّلكتيف بآلا هللا عم دحاو
نمو .هتئيسشم عنسصيو ،هلامعأا ّمِتُيو

نـم قـثـبـنا سسدقـلا حورــلا لــخ
ىـقـبـي ،اـعـلا  هـل دهــسشيــل بآلا
نيذلا عم دبألا إا اًنكاسس حيسسا

سصاـخ مـه سسيركتـبو مـهـناإاـب هـتـّ
.هلل مهتاوذ

 حيسسا ملآا نع مكلا ّنإا
ًيلق فلــتخي انحوي سسيدقلا ليإا

هتعيو ،ةيئازإلا ليجانألا  هنع

موـي نآلا اذوــه .لوــبــقــم
.<سصخ

ةسصرفلا نآلا ّنعدن ل
ًامامتها رهظُنل لب انتوفت
نحن كلذل .هللا ةمعنب قيلي
تقوـلا نأا اـع عراــسسن
...نآلا بسسانم هنأاو سصق

رابلا هنبا هللا مّدق دقل
.ةـئـيـطـخ فرـعـي  يذــلا

ىتح ةـئـيـطـخ هـنـم لـعـج
بسستكنو ةأاـطا سصـّلـخـي
لو هـلـلا وــه .ةــلــيــسضفــلا

نحن لب بلطلل هل ةجاح
هيلإا لـّسسوـتـلا إا ةـجاـحـب
نـم بلـطـي وــه كلذ عــمو
نم لّسسوـتـن نـحـن .اـنـلـجأا
نسسحأا يذلا هللا إا مكلجأا
ل نأا مكيلإا لّسسوتن .مكيلإا
اوقّدسص .هللا ةمعن اورـكـنـت
ةمعنلا اوـلـع لو هـمـك
.ىًدسس عيسضت

لهأل لوسسرلا لوـقـي
ةاـسصا نإا سسوـثـنروــك
ل هــب ناإلاو هــلــلا عــم
نأا مـهـيـلـع لـب ناـيــفــكــي
كولسس إا ًاـسضيأا اوـهـبـتـنـي

إا ةدوعـلا نأل .مـهـتاـيـح
ةــاـــسصا دعبةئيطا

ةوادعـــــــلا إا ةدوع يـــه
ناـسســـحإا نـع داـعــتــبإلاو
انتايح تناك نإا هنأل .هللا

عـفــــتـنــن ل ةرــهاــط غ
نم هلـلا ةـمـعـن نـم ًاـئـيـسش
سسكعلا ىلع .انسصخ لجأا
ءاّرج نم داـيدزاـب ىذأاـتـن

لك دعـــب انـنأل اـناـياـطـخ
لـَبـِق نــــم ناــسسحإلا اذــه
رورــسشلا إا دوــعــن هــلـــلا

  .ةدقلا
مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

وأا حـيـسضوـتـلا نـم اـًعوـن نوثـكـلا
سضيأا كاـنـه .حـيـحـسصتـلا نع مك اـً
نود ليإلا اذه  نّود ةمايقلا
نـم خألا حاـحـسصإلا ّدعـُيو .هاوــسس
عبتت ةفاسضإا ايديلــقت انحوي ليإا
ديـكأاـتـل لـيإـل وألا ةـياـهــنــلا
 سسرطـب لوـسسرـلا عـسضو ةداـعإا

هراكنإا دعب ةيلوسسرلا ةعاما ةدايق
.هملآا لخ تاّرم ثث برلا

،اًمود ةعبرألا ليجانألا ىقبتو
إاو ًةـعـمـتهبولسسأا اـهـنـم ّلـكـل ا

سسّدقا باتكلا  ناديرفلا هلكسشو
.ةيسسكذوثرألا ةسسينكلا و

aigruotiL قيبطت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةيسشربألا يعار ةدايسس ةكربب
ثيدح-ت م-ت سسا-ي-لا تي-لو-بور-ت-م--لا
aigruotiL ينورتكلإلا ق-ي-ب-ط-ت-لا

فتاوهلاوdaPIـلا ةزـهـجأا ىــلــع
وأاSOI ماظنب لمعت يتلا ةيكذلا
diordnΑ.نم بغري نمل نكميو
اذه ليزنت ىلإا دمعـي نأا نـيـنـمؤوـمـلا
ثيح يناجملا ينورتكلإلا قيبطتلا
ةـمدخ سصوـسصن ةـعـباـتـم هـنـكــمــي
يـهـلإلا سسادقـلاو رـَحـَسسلاو بورـغـلا

داــيــعألاو داــحآلا ماــيأل ةــلــماــك
ةفاسضإا .ميظعلا عوبسسألاو ةزاتمملا
لثم ،ةيمويـلا تاوـلـسصلا سضعـب ىـلإا

ةسصو ،مونلا نم سضوهنلا ةسص
لكألا لبق ةسصو ،ىرغسصلا مونلا

ةرـسشنـلا ةءارـق نـكـمـي اـمـك .هدعــبو
راد نـع ردسصت يـتـلا ةــيــعوــبــسسألا
سسرـهـف يـف ثحـبـلاو ةـيـنارــطــمــلا

 .ةقباسس عيسضاوم
قيبطتلا اذه لّكسشي نأا ءاجر ىلع

لـَبـِق نـم لـسضفأا ةـكراـسشمـل ًازـفاــح
.نينمؤوملا
ةرـششنـلا ىـلـع عـطإلا ناــكــملاــب
:تننإلا ةحفشص ىلع اًيعوبشسأا
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