
ةلاشسرلا ـــــــــــــــــ
(٥1-٨ :3 سسطيت)
ٌةقداشص ُسسُطيت يدلو اي

نأا ُديرأا اهايإاو ُةملكلا يه
اونمآا نيذلا متهي ىتح َررقت
ِلامعألاب ِمايقـلا  ِهـلـلاـب
ُلامعألا يه ِهذهف .ِةنشسا
اـمأا *ةـعـِفاــنــلاو ُةــَنــشسا
ُةـيـناـيَذــَهــلا ُتاــثــحاــبا

ُتاــموـــشصاو ُباـــشسنألاو
ةيـشسوـماـنـلا ُتاـكـحاـماو
ٍةعِفان ُغ اهنإاف .اهْبِنَتجاف
َدعب ِةعدِبلا ُلجرو *ٌةلِطابو
ٍسضِرعأا ىرخأاو ًةرم ِراذنإلا

َكلذك وه نَم نأا ًامِلاع *ُهنع
ِةئيطا  وهو َفَشسَتعا ِدق
*هشسفن ىلع ِهشسفنـب يـشضقـي
َسسامِترأا َكيلإا ُتلشسرأا ىتمو
نأا ْرِداـبـف َسسوـكـيــخــيــت وأا
يّنأل َسسلوبوكين إا ينَيتأات
*كانه َيتششُأا نأا ُتمِزع دق
ِسسومانلا ُملعم ُسسانيز امأا

 ْدهـــَتـــجاـــف ُسسوـــلـــُبأاو
ئل بِهأاتـم اـمـهـعـيـيـششت
ْملعتيـلو *ٌءيـشش اـمـهَزِوـعـُي
ِلامعألاب اوموقي نأا انووذ
ِتاـــجاـــحـــلـــل ِةاــــشصلا

لسسرلأ لامعأأ رْفِسس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتماه طاششن نع رفشسلا اذه خي
نأا نود ،سسلوـبو سسرـطــب ،لــشسرــلا
طاششن نع اـًئـيـشش رـكذـلاـب لواـنـتـي
ةيئانثتشسا تلاح  لإا لشسرلا يقاب
اًمومع ُلشسرلا ركذُي .(31 :1 لامعأا)
ةديدع ٍتاّرم باتكلا فشصتنم ةياغلو
اذهو ،ةعومجمـك
ىـلــع دكؤوــي اــم
.باتكـلا ةـيـمـشست
يرجي لباـقاـب

 قاـــــــيـــــــشس
نـــــــــــع ثيدا
ةراــششب عـــشسوـــت
وألا ةـشسيـنـكـلا

ءاـــمـــشسأل ٌرــــكذ
لـــــشسر سضعــــــب
عبشسلا حيـشسا

يذلا) ابانربلثم
،(31-41:4 تايآلا  ًلوشسر ىعدي
 .سسولُبأاو ،سسّبيليفو ،سسونافتشساو

<لامعأا> ةملـكـب دوـشصقا سسيـل
وأا بئاجع يعناـشصك لـشسرـلا راـهـظإا

ةرهابلا لامعألاب اـًهـّبـششت ،قراـخ
لاـجرـلا> اـهــب موــقــي ناــك يــتــلا
دقلا انويلا اعلا  <نويهلإلا
اــمــّنإاو ،سشيا ةداــق وأا ُكوـــلا وأا

ءاطعلا ىلع لاثمكو حيشسملل مادخك
ةشسينـكـلا  شسدقا ةـيـحـشضتـلاو
<لامعألا>هذه سضرع ةقيرط .وألا

كأا اقول نم لع نم بتاك در
ةشسينكلا طاششنو ةايح درشسي يخيرات
نأا فيك رهظُي ّيتوهك اإاو وألا

ناداقنم امه طاششنلا اذهو ةايا هذه
نإا لاـقــي قاو .سسدقــلا حورــلا نــم
وأا <ةشسينكلا لامعأا> لوانتي اإا رفشسلا
 .ةشسينكلا  <سسدقلا حورلا لامعأا>

هـيـلإا ششي يذـلا <لوألا مـكـلا>
وه (1:1عأا) هلمع ةمدقم  بتاكلا
نم ،اتلابو .ديكأات لكب اقول ليإا
مكلا>ـب لامعألا رفشس ةيمشست نكما
مّدق ذإا يذلاو ،هشسفن بتاكلل <اثلا

لاــمـــعأا اـــنـــل
عوــــشسي برــــلا

مّدقـي ،هـلاوــقأاو
اــنــهـــه اــــنــل
لـشسرـلا لاـمــعأا

 .مهلاوقأاو
ةهج نم امأا

وه بتاكلا نوك
يـــــــف هـشسفــــن
امهيلك لمعلا

جتنـتـشسـُي اذـهـف
لـــــثا نــــــم

مـيـلاـعـتـلاو ،بوـلـشسألاو ،سسوــماــقــلا
سصخششلا إا ءادهإلا اًشضيأاو ،ةيتوهلا
ةيرارمتشسلا نأا امك .سسوليفواث :هشسفن
ةـياور نوـَك  رـهـظـت ـَلـمـعـلا ب

ليإلا اهب يهتني يتلا حيشسا دوعشص
 .لامعألا رفشس ةيادب  ٌةدوجوم

رفشس بتاـك نوـَكـل ةـبـشسنـلاـب اـمأا
بشسحب ،حشضتي اذهف اقول وه لامعألا
شسفا ب دئاـــــــشسلا لادا نــــــيرــــــّ
ذخّتت يتلا عطاقا  ،نيرشصاعا

،(segassaP-eW) ملكـتا ةـغـيـشص
تارّكذم ىلع موقي رفشسلا نأا ينعي ام
نأا هيف سسبل ل ام .بتاكلل ةيشصخشش
وه اقول نأا تعا مدقألا ةشسينكلا ديلقت
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لوألا نيرششت61 دحألا

عباشسلا وكشسا عما ءابآا دحأا

ةئا دئاق سسونيول ديهششلا راكذت

نماثلا نحللا
سسداشسلا رـَحـَشسلا ليإا



ةشصرفلا تلـّكـشش اـمور  اـًنوـجـشسم
،ِهلمع َةدام مّظني يكل اقولل ةيتاؤوا
.اًقحل هرششن يذلا

لامعأا رفشس ةيـمـهأا يـه ةـغـلاـب
ةلاشسرلا رششن ىلع ملكتي هنإاف .لشسرلا
ًلوشصو ميلششروأا نم اًءدب ةيحيشسا
هللا حور نأا ىلع دّكؤويو ،امور إا
خـيراـت َنـَجـَع مـهـبو ،لـشسرـلا مـهــلأا
ةزراب ةمـع اـنـيـطـعـي .ةـنوـكـشسا

بجاوـلا :وألا َةـشسيــنــكــلا تزــّيــم
لبق نم اهـيـلإا دنـشسُأا يذـلا وـشسرـلا
ةلاـشسر .(1:٨ رظنأا) مئاـقـلا حـيـشسا
عــّشسوــتــت نأا  يــه ،ةــشسيــنــكـــلا
اذه .اعلا يّطغت نأا إا رارمتشساب
يذلا سسدقلا حورـلا لـمـع راـمـث نـم
شسيدقـلا ةـشسيـنـكـلا لاـجر لـّمــكــي
لـمـع نوـلـشصاوـي نـيذـلا ،مـهـلُـا
ةملكـلا نوـمدخـيو ،لّوألا ءادهـششلا

إا> لـيإلاو بيــلــشصلا لــماــح
.(1:٨عأا) <سضرألا ىشصقأا

لكششب ةروتبم رفشسلا ةاخ ودبت
ل اذا ،ءرا لأاــشسي دق .ٍئــجاــفــم
ةــمــكا رارــق بتاــكــلا سضرــعــي
؟سسلوبل قحلا طاششنـلاو يـئاـهـنـلا

هتياور فقوأا اقول نأا حجرألا ىلع
يذلا ،هبرأام غلب هنأل دا اذه دنع
دق ليإلاب ةزاركلا نأا رهظي نأا وه
تلشصوو ،اهلك ةيروطامإلا تلاط
.اهتمشصاع إا

وه بتاكلا هيلإا حمطي يذلا فدهلا
،ليإلا رون قرششأا فيك رهظي نأا
نم لقتناو ،<لشسرلا لامعأا> ةطشساوب
ةشسينكلا نم ًءادتبا ،ىرخأا إا ةنيدم
ةيكاطنأاب اًرورم ،ميلششروأا  مألا
<ًلوأا يحيشسم ذيمتلا يعد ثيح>
اعـلا إا ًءاـهـتـناو ،(62 :11 عأا)
عاـــقـــشصأا  اًرــــششتــــنــــم ،يألا
إا ًلوشصو ةينامورلا ةيروطامإلا

راششتنلا اذه قّق دقل .امور :اهبلق
حورـلا لـعـفـب ةـيـحـيـشسا ةراـششبـلـل
رـفـشسلا لـك  رـهـظـي يذـلا ،سسدقـلا

لوقلا انناكمإاب كلذل .ةوقبو ًعاف
حورلا ليإا> وه لامعألا رفشس نإا
.زايتماب <سسدقلا

اونوكي ل ىتح ةيرورشضلا
َكيلع ُملشسي *نيرِمثم َغ
ىلع ْملشس*يعم َنيذلا ُعيمج

.ناإلا  اننوبحُي نيذلا
.مآا.عمجأامكعم ُةمعنلا

ليإلا ــــــــــــــــ
 (91-41 :٥ ىتم)
متنأا ِهذيمتل برلا لاق

نأا ُنــك ل .اــعــلا ُروــن
ىلع ٌةعقاو ٌةنـيدم ىـفـخـَت

ٌجارــِشس دــَقوــُي لو *ٍلــبــج
ْنكل لايكا َت ُعشضوُيو
عيم َءيشضُيلةراناىلع
اذـكـه *تيـبـلا  نــيذــلا

سسانلا مادق مكُرون ئشضُيلف
َةاـشصلا مـكـَلاـمــعأا اوَل
 يذلا مـكاـبأا اودـّجـمـُيو
يـّنأا اوـنـُظـت ل .تاوــمــشسلا
َسسوــماــنــلا لــُحأل ُتيـــتأا

لُحأل ِتآا  يّنإا ،ءايبنألاو
مكل لوقأا قا *مُأل نكل
ُءاـمـشسلا َلوزــت نأا إا هــنإا

ٌفرـــح ُلوزـــي ل ُسضرألاو
نم ٌةدحاو ٌةطْقُن وأا ٌدحاو
*لكلا متي ىتح سسومانلا

نم ًةدحاو لـُحـي نـَم لـكـف
ِراـغـشصلا اـياــشصوــلا هذــه
هنإاف ،اذكه َسسانـلا ُمـّلـعـُيو
ِتوكلـم  ًاغـشص ىـعدـُي
ُلَمعي يذلا امأاو .تاومشسلا

ًاميظع ىعدُي اذهف ُمـّلـعـُيو
 تاومشسلا توكلم.

لمأات ـــــــــــــ
نهرـب ،ًاـناـشسنإا تنـك نإا

لثم نويشسنك باّتك دكؤوي امك بتاكلا
،سسّنـجـيروأاو ،يردنـكـشسلاسسميلقإا

...مهاوشسو ،سسويفاشسفإاو،سسومينوريإاو
كششي يكل ٌةيفاك ٌبابشسأا دجوت ل اذل
نم يه لشسرلا لامعأا رفشس نأاب ءرا
.اقول <ِبيبا> ،َسسلوب ِقفارم لامعأا

هليإا ةمدقم  اقول هبتكي ام
لامعأا رفشس ىلع ،ديكأات لكب ،حشصي
دوهشش نم هتامولعم يقتشسي :لشسرلا

ذـنـم ثادــحألا سضرـعـتــشسي ،ناــيــع
لـشسلـشستو ةـقدب ،اـهـلاــمــكــب ،ءدبــلا
 .يخيرات

تحرلل زكرمك ُةيكاـطـنأا مدقـُت
نأا ركذي ديلـقـت كاـنـهو ،ةـيششبـتـلا
نأا اًدج نكما نم .اهنم ردحني اقول
هتامولعم اهيف عّمج دق اقول نوكي
نـم ،وألا ةـشسيـنـكـلا نـع ةثــكــلا
اـقوـل مّدقـي .ءلؤوـه ناـيـعـلا دوـهــشش
نـع ًةـقـيـقد ٍتاـموـلـعـمو ٍتاـباـتــك
اـهـيـف ناـك يــتــلا ،سسلوــب تــحر

.سصنلا نم ودبي امك ،اًرشضاح
دنـع ةـعـبـتا ةداـعـلا بشسحــب

 اـقوـل مـحـقـُي ءاـمدقـلا خرؤوا
وأا لـشسرـلـل ٍتاـمـلـكو ًلاوـقأا هـتــياور
هذه غاشص اقول .نيرخآا ٍسصاخششأل
هتارّكذـم إا داـنـتـشسلاـب تاـمـلـكـلا

إا وأا ،ةـيــشصخــششلا هــتاــظــحــمو
دوهشش نم اهذـخأا يـتـلا تاـموـلـعا
همتخ عشضو ديكأاتلاب هنكل ،نيرخآا
.اًّيوـغـلو اّـًيـتوـهل ،اـهـيـلـع سصاا

نم ل ،ٍفتخا يأا د ل اننإاف اذكه
سسوماق ثيح نم لو بولشسألا ثيح

سسلوب وأا سسرطب لاوقأا ب ،تادرفا
رـفـشس  ةـياورــلا ءازــجأا ةــيــقــب وأا
.لامعألا

نيودت نأا شسرادلا سضعب حجري
-0٨ يماع ب  دق لامعألا رفشس
، 07-0٨ب رخآلا سضعبلاو ،م09
ةبـشسنـلاـب . 36-07ب نورــــــخآاو

ا نم ،نيودتلا ناكنوكت نأا نكم
،ًةماع نانويلا وأا ،سسشسفأا وأا ،امور
ديد ةلاحتشساب سضعبلا رقي امنيب
ةـيـنـمزـلا ةدا نأا دقـتــعــن .ناــكا
اهلخ سسلوـب ناـك يـتـلاو تـنـشسل



دقـل .كفّرـشصتــب كلذ ىــلــع
هـلـلا ةروـشص ىـلــع َتقــلــُخ
سسودق هـّنأا او ،هـلاــثــمو
.كلذك تنأا نوكت نأا بجي
ذـنــم هــلــلا َرــَمَأا دق اذــكــه
يّنإا> :دقلا دهعلا تاونشس
نوشسّدقتتف مكهلإا برلا انأا

انأا يّنأل شسيّدق نونوكتو
نكل .(44 :11 ل) <سسودق
؟ةشسادقلا إا لشصتشس فيك
اـياـشصوــلا ظــف اــمدنــع
سسيلو اياشصولا ّلك ،ةّيهلإلا

هّنأل ،طقف تنثإا وأا ةدحاو
نك ل ىقيشسوا ّنأا امك
فزاـــــــع نـــــــع ردشصت نأا
لمعتشسي ناك نإا ةراـثـيـقـلا

نـــم طــــقــــف ًادحاو ًارــــتو
،راتوألا ّلك سسيلو هتراثيق
يحيشسا عيطتشسي ل اذكه
ناك نإا ًةليشضف بشستكي نأا
سسيلو ةدحاو ًةّيشصو ظفحي
بشسكيشس اذام .اياشصولا ّلك
ًاثــك يــّلـــشصي يذـــلا كاذ
؟ًةـقدشص يـطـعـي ل هـّنـكــلو
يذــلا كاذ بشسكــيــشس اذاــم
ٍلاومأاب نكلو ةقدشص يطعي
غ ٍةـقـيرـطـب اــهــيــنــجــي
كاذ بشسكيشس اذام ؟ةّيعرشش
هبعتب هـلاوـمأا بشسكـي يذـلا
مـحرـي هــّنــكــلو فــيّرــششلا

سسانلا هاري يـكـل اـيرـهاـظ
بشسكـيـشس اذاــم ؟هوــحدو
ٍلـكـششب مـحرـي ل يذــلا كاذ
رـّبـكـتـي هـّنــكــلو ّيرــهاــظ
هــلاــمــعأا ىــلــع اــيــلــخاد
بشسكـيــشس اذاــم ؟ةاــشصلا

هـّنـكـل رـّبـكـتـي ل يذـلا كاذ
قشسفلاو ةهارـششلـل مـلـشستـشسي
اذامو ؟ىرـخألا تاوـهـششلاو
ل يذــــلا كاذ بشسكــــيـــــشس
هـّنـكـل تاوـهـششلـل مـلـشستـشسي
؟لاملل ًادبع حبشصي

اياشصولا ظف دهاجنل ،ًاذإا
.اهّلك اـهباشستكاولئاشضفلاو

 ا اذــهيــحورــلا داــه

لحرن نأا اننك ذإا ،اههجاون ةئيطخ
نأا نود نم اهيف سسمغنن نأا وأا اهنع
تـلاا  دحأا اـنــيــلــع طــغــشضي
 .امهيتلك

نم جتنتشسنو ،ةّب هللا ّنأا ملعن
ةروشص ىلع هنوك ،ناشسنإلا ّنأا اذه
.ةـّبا هذـهـب ًلوـب َقـِلـُخ ،هــلــلا
ةّيهاركـلا اـّمأا ،ّب ٌنـئاـك ناـشسنإلا

اهّنإاف ةعششبلا تافشصلا نم اهغو
ّبحأا اذإا .ةروــشصلا هذــه جراــخ نــم
امك ،هللا هقلـخ اـم عـيـمـج ناـشسنإلا
دعب اميف دهششن نل انّنإاف ،هللا هّبحأا
ةـّيــلــئاــع لــكاــششم وأا بورــح ةــّيأا

اهشساشسأا لكاششم وأا اهاوشسو ةّيجوزو
ّنأا ّلإا ...لاــّطــبــلا مـــكـــلاو دشسا
،ّلكلا نم كأا هشسفن ّبحأا ناشسنإلا

،اًقباشس اهيلع انمّلكت يتلا ،هتّيرحبو
ناـطـيــششلا مــك عــمــشسي نأا لــّشضف
ةّيا تلاق> :هللا مك نع اًشضوع
هّنأا ٌاع هللا لب ،اتو نل ةأارملل
امكنيعأا حـتـفـنـت هـنـم نـكأاـت موـي
،ّرششلاو ا فراع هللاك نانوكتو
لكأل ةدّيج ةرجششلا ّنأا ةأارا تأارف
ةرجششلا ّنأاو نويـعـلـل ةـجـهـب اـهـّنأاو
اهرمث نـم تذـخأاـف رـظـنـلـل ةـّيـهـشش
شضيأا اـهـلـجر تطـعأاو تلـكأاو اهعم اـً
املعو امهـنـيـعأا تحـتـفـناـف .لـكأاـف
.(7-4 :3 كت) <ناـيرـع اــمــهــّنأا
 .اًنايرع ناشسنإلا حبشصأا ،هتّيرحب
ةمعنلا ةءابع هنع عزن دقل ؟ىّرعت
اهاّيإا هشسبلأا دق هللا ناك يتلا ةّيهلإلا

.هلاثمو هتروشص ىلع هـقـلـخ اـمدنـع
هحنم يتلا ةطلشسلا ّلك ناشسنإلا كرت
هـهـلإا لداـبـي  هــّنأل هــلــلا اــهاــّيإا
امّنإا ،اهب هّبحأا يتلا اهشسفن ةّباب
ّلـكـب اـًفراـع ،هـلـثـم حـبـشصي نأا دارأا
ّلـكـب عـّتـمـتـي ناـك هـّنأا عـم ،روـمألا
ّيأا نود نــم ةــّيــهـــلإلا تاـــفـــشصلا
ةروـشصلا كلــت ناــك يأا ،ناــشصقــن
.لاثاو

،هتّيهولأا دقف ،ناشسنإلا طقشس امدنع
نهي نأل اًجات حـبـشصأا اـًيـلاـتو
كلذل ،اًدّد اـهـّقـحـتـشسي فوـشس هـّنأا

باــعــتألاــب ّر نأا هـــيـــلـــع ناـــك

لاثاو ةروشصلا ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ىلع ناشسنإلا لمعن هللا لاقو>

هـلـلا قـلـخـف ...اـنـهـبـششك اـنـتروــشص
ةروشص ىلع ،هتروشص ىلع ناشسنإلا
كت) <مهقلخ ىثنأاو اًركذ ،هقلخ هللا

،ءيشش ّلـك هـلـلا قـلـخ .(62-72 :1
هّنأا لوـقـي اًءزـج قـلـخ اـمـّلـك ناـكو
لمتكي  قلا ّنأا ظحن .<ٌنشسح>

،ناشسنإلا ُهللا قلخ امدنع ّلإا هُنْشسُح
هلمع ام ّلك ّنأا كلذ دعب لاق هّنأل
.(13 :1 كت) <ادج ٌنشسح>

ًةطلشس هاطعأاو ناشسنإلا هللا قلخ
كمشس ىـلـع نوــطـّلـشستـيـف> :ةـقـلـطـم
ىـلـعو ءاـمـشسلا ط ىـلـعو رـحــبــلا
ىـلـعو سضرألا ّلـك ىـلـعو مـئاـهـبـلا

ىـلـع ّبدت يـتـلا تاـباـّبدلا عـيـمــج
أادبـن اـنــه .(62 :1 كــــت) <سضرألا

ةطلـشسلا اذ هـلـلا ّنأا فـيـك ةـظـح
هلثم عّتمتي ناشسنإلا لعج ةقلطا

يتأات انه نم .ةقلطم ةطلشسب اًما
ءابآلا ةّيبلاغ اهتقلطأا يتلا ةيمشستلا
هــلإلا> ناــشسنإلا ىـــلـــع شسيّدقـــلا
 .<قولا

هيف رذب ناشسنإلا هللا قلخ امدنع
وأا ،اًقلاخ هلعج ًلّوأا .ةّيهلإلا روذبلا
نإا ،قلا  هل اًدعاشسم ىرحألاب
مدعلا نـم ءاـمـشسأا هـقـلـخ لـخ نـم
وأا ،تاقولا عيمج ىـلـع اـهـقـلـطأا

اورمثأا> :رثاكتلا ةّيناكمإا لخ نم
:1 كت) <سضرألا اوأــــــــماو اوكاو
ناشسنإلا لع ةخألا هذهو ،(٨2
ةروشص ىلع امهـترـمـثو هـتـجوز عـم
.سسوّدقلا ثولاثلا

،ارح َناشسنإلا ُهـلـلا لـعـج ،اـًشضيأا
 تّل ةـقـلـطـم ةـّيرـحـب عـّتـمـتـي
ىلع هللا هقلخ ام ّلك ىلع هطّلشست
.ءامشسلا  وأا رحبلا  وأا سضرألا
ةقلطم ةّيرا هذه تناك مك كردن
اراـتـخا ءاّوـحو مدآا ّنأا ىرـن اـمدنــع
امهحـشصن يـتـلا ةرـجـششلا نـم لـكألا
:2 كت) اتوّ ئل اهنم كأاي ّلأا هللا

ةئيطا  ناشسنإلا طقشس انه .(71
ّيأا  لاا يـه اـمـك ،هــتــّيرــحــب



نم لشصي ىّتح عومدلاو تاّقششاو
إا ،هرــــشسخ يذــــلا دا إا ديدج

هبششي رمألا اذه .لاثا إا ،ةّيهولألا
يكل ةّيرا لماك هادلاو هاطعأا اًنبإا
رهشسي نبإلا اذه أادبف ،ءاششي ام لعفي
ىــطاــعــتــيو لوــحـــكـــلا برـــششيو
ّقـحــتــشسم غ رــهــظ اًذإا ،تارّدا
لّوح اًيلاتو ،هل ةحونـما ةـّيرـحـلـل
ّلإا ،اًنبإا نبإلا يقب .ةمقن إا ةمعنلا
اهاّيإا هحنم يتلا تازّيا دقف هّنأا

ماق يتلا هلاعفأا جئاتن ببشسب هادلاو
تبّبشس يتلاو ةقلطا هـتـّيرـحـب اـهـب

اًيلاتو ،نازـحألا هـلوـح نـَم عـيـم
ةقث ةداعتشسا إا ةجاحب دلولا حبشصأا
مدآا اذكه .اًئيششف اًئيشش ديدج نم هلهأا

اـمـهـّنـكـل ،هـلـل نـبإا اـيـقـب ءاّوــحو
 .دّدجتلا إا ةجاحب احبشصأا

 ناشسنإل هللا ةّب ةمظع ىرن
عوـشسي اـنـّبر ديـحوـلا هـنـبإا هـلاــشسرإا
مدآا دّدجـي يـكـل اـعـلا إا حـيـشسا

راــع وـــح يـــكـــل ءاـــج .ءاّوـــحو
اًشسورد ناشسنإلا يطـعـيو ،ةـئـيـطا

 إا لوشصوـلا ةـّيـفـيـك ةّيهولألا-
اـياـشصوـلا عاـبـّتإا لـخ نـم لاـثا
.ةّبا اهمظعأا يتلا ،ةّيهلإلا

ءابآلا لاوقأا نم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةمكحب ةعادولا ّبحي يذلل ىبوط +
،ةريرششلا ةّيحلا هنـعـطـت لو ةـيـحور
ًءاجر قوفششلاو حلاشصلا هللا ًاذخّتم
.هل

نـيـشسيدقـلا مّرـكـي يذـلــل ىــبوــط +
نـم دشسحـلا درـطـيو بيرـقـلا ّبحــيو
حـبـشصأا يذـلا اذـه ،ةـشصاـخـلا هـشسفـن
.هاخأا ًتاق هببشسب نيياق
،ًايلمع ملظلا يردزي يذلل ىبوط +
،تاذللا بيهل هجو مامأا لذاختي لو
حورلا ىدن اهيّدني فوشس هشسفن نأل
.سسدقلا

ةواــششغ عدي مــل يذــلــل ىــبوــط +

راربألا سصاخششألا انل مّدقي
ةدعاشسم هللا نوّبحينيذلاو
ىلع اننوّثحي مهّنأل ،ةلاّعف

مهحئاشصنب ةشسّدقـم ٍةاـيـح
مهلاثم إا ًةفاشضإا ةدّيا
هللا اـنـعـشضو اذـهـل .ديـفا

،هـشسفـن اـعــلا  اــنــّلــك
يــكــل ،اــشصو ًارارــششأا
لّوألا ةـشسا سصقاـنـتـت

 عنيرخآلا عم مهتق،
نواشصلا قحتشسي امـنـيـب
مهّنأل فعاـشضا رـكـتـلا
نم ةليشضفلا قيرط نوعبتي

نوقلزني ل مهّنأا امك ،ةهج
نم رارششألا عم مهتقعب

رارششألا اّمأاو ،ىرخأا ةهج
نولهأاتشسيف بـئاـّتـلا غ
مهـّنأل ًَاـفـعاـشضم باـقـعـلا
لو رـششلا قـيرـط نوـعـبـتـي
نممهتقعنم نوعفتنـي
 .اشصلا

سساـــــنلا ،فشسأل نكل
ــــاـشصلاـب نودتـقـي ل
نـيرـكاا :رارــششألاــب لــب
هجولا يوذ ،عاّداو
عاّمطلا ،دئاكا يرّبدمو
نورداقمهّنأل،ّيزاهتنلاو
اوـمـلـظـيو اوذؤوـي نأا ىـلــع
،دّدرـت نود نـم نــيرــخآلا
وأا تاولا اوـعـمـجـي يـكـل
،كئلوأا .زكارا إا اولشصي
،مــهــب ءادتـــقلا نـــم ًلدب
مهيـلـع قـفـششن نأا يـغـبـنـي
نوذؤوي ةقيقا  مهّنأل
.نـيرـخآلا سسيـلو مـهـشسفـنأا

ةبيشصا تشسيل ،ىرت امك
 نأا لب ناشسنإلا َمَلظُي نأا

.ٍاظب سسيل هلـلاـف ،مـِلـظـَي
ةايا هذه  اّمإاف اذكهو
ىزاجُيشس ،ىرخألا  اّمإاو
ردقـب بجـي اـمـك مــلــّظــلا
.ءاوشسلا ىلع ةليشضفلا

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

هركف يف سشّششعت ةيناطيششلا مظلا
حرف نمو ذيذللا رونلا نم همرحتف
.نيقيّدشصلا

لاوــقألا ّبحــي يذـــلـــل ىـــبوـــط +
ةيئادعلا لاوقألا تقـمـيو ةـحـلاـشصلا
ًارــيــشسأا رــيــشصي نــل هــنأل ةدشساــفـلا
.ريرششلل

يف بيرقـلا حـشصنـي يذـلـل ىـبوـط +
ًايششاخ هشسفن ّلشضُي لو هللا ةفاخم
ريبكلا يعارلا اشصع ةظحل لك يف
.ةيديدحلا

ينايرشسلا مارفأا سسيدقلا

ةربعو ةشصق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امك ليجنإلا لماعُت كنأا ول لّيخت
!لومحملا كفتاه لماعُت

،كبـيج يف ًامئاد هعشضت فوشس
.كرانزـب هـطـبرـت وأا كتـظـفـحـم يـف
يـف ةدـــيدع تارـم هـحـتـفــت فوــشس
هتيشسن اذإاو .كل هلوقي ام أارقتل مويلا
تيـبـلا ىـلإا ًاـعرـشسم دوــعــت ،ًاــموــي
اذإا كعم هذخأات فوشس .كعم هلمحتل
كـّلــعــل ًاديــعــب تبــهذ وأا ترــفاــشس
.ةدجنلا وأا ةدعاشسملا بلطل هجاتحت
ىـلإا لـئاـشسرـلا هـنــم لــشسرــت فوــشس
.كئاقدشصأا

،لومحملا فتاهـلا فـخـب
نمشض ،طخـلا ىـلـع ًاـمـئاد لـيـجـنإلا
لك يف هب لشصتت نأا كنكمي ،لاشسرإلا

ًادبأا متهت لو ،ناكم لك يفو تقو
ةروتافلا عفد عوشسي نأل ديشصرلاب
.هـل ةـياـهــن ل كديــشصرو ،ًاــقــبــشسم
ةـيراـطـبـلا نأا كلذ لـك نــم مــهألاو
عطقُي نلو كتايـح ىدمـل ةـنوـحـششم
   .ًادبأا لاشصتلا

ةرششنلا ىـلـع عـطإلا ناـكـملاـب
:تننإلا ةحفشص ىلع اًيعوبشسأا
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