
ةلاصسرلا ــــــــــــــــــ
(٧-٤ :٤ ةيطغ)
ُءلم ناح ا ُةوخإا اي

هـنـبا ُهـلــلا َلــشسرأا ِناــمزــلا
ًادوـلوـم ٍةأارـما نـم ًادوـلوــم

َيِدتـفـيـل *ضسوـماـنــلا ت
َلاننل ضسومانلا ت نيذلا
ٌءاـنـبأا مـكـنأا او *يـّنـبـتـلا
إا ِهـنــبا َحور ُهــلــلا َلــشسرأا

اـبأا اـي ًاـخِراـشص مـكــِبوــلــق
لـب ًادبـع ُدعـب َتشسلــف *ُبآلا
ًاــنــبا َتنـــك اذإاو .ٌنـــبا تنأا

َعوــشسيــب ِهــلــل ٌثراو َتنأاــف
.حيشسا

ليإلا ـــــــــــــــــــ
(٢١-١ :٢ ىتم)

ُعوشسي دلُو ا  َتيب َم
َضسدوه مايأا  ِةيدوهيلا
اولبقأا دق ٌضسوج اذإا ِكلا

مـيــلــششروأا إا قِرــششا نــم
ُكـِلـَم ُدوـلوا نــيأا .لــئاــق
 هم انيأار انإاف .دوهيلا
*هل دجشسنل انْيَفاوف قِرششا

ُكلا ضسُدوه عـمـشس اـمـلــف
ميلـششروأا لـكو وـه برـطـشضا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انأاو ينبا تنأا>
<كُتدَلَو مويلا ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ل ،يحيشسا ناإلا راششتنا عم
تاداهطشضلا راشسحنا ديـعـُب اـمـيـشس

تيـبـثـتـب ةـشسيـنـكـلا تأادب ،ىــُكــلا
نم اهنيشصو ةـيـناإلا اـهدعاوـق
عـما يـفـَف .ةـلـشضُا مـيـلاــعــتــلا
،لوألا وكـشسا

زورـــــــب رـــــــثإاو
تلواح تاقَطرَه

نم لينلا ًاديد
اـــنـــبر ضصخـــشش
،حـيـشسا عوــشسي
اــنؤواـــبآا تـــّبـــث
نأا نوــــشسيدقــــلا
عوـــــــــــــــــشســـي
يرـــــــشصاـــنــــلا
نـــــم دوــــــلوا
 رم ءارذعلا
هللا نبا ةملكلا هشسفن وه م تيب
لـك لــبــق بآلا نــم دوــلوــم> هــنأاو
قح هلإاو رون نم رون> هنأاو .<روهدلا

قوـل غ دوـلوــم ،قــح هــلإا نــم
اذـــه .<رـــهوا  بآـــل ٍواـــشسمو
ناإلا روتشسد كاذذم راشص نعإلا
.ىّلشص املك نمؤوا هب دهششي يذلا
ًانـبإا حـيـشساـب نـمؤوـت ًاذإا ةـشسيـنـكـلا

دولوم ةرابعل اهراركتبو ،هلل ًاديحو
- <قول غ> ىلع ديدششتلا عم -
لك يو ،رهواب ةّونب ىلع ددششت

نودب هيبأل نبلا ءامتنا ضصئاشصخ
بآلا نم دولوم هـلـلا نـبا .ءاـنـثـتـشسا
أادبت نأا لبق ينعي ،<روهدلا لك لبق>

يذلا هللا .ةقولخَم يه يتلا ،ةنمزألا
يه كلذكو ،زأا وه نامزألا قلاخ وه
ددششت اذــه لــجأل .هــنــم نـــبلا ةدلو
.<قول غ دولوم> ىـلـع ةـشسيـنـكـلا
ينلأاـشسا ،كتدلو مويلا انأاو يـنبا تنأا>
يـشصاـقأاو كل ًاـثام ألا كيـطــعأاــف
مازا رفشس لوقي <كل ًاكلـُم ضضرألا
  .(٧ :٢ زم)

،بآلا تافشص نم ةفشص نبلا ةيلزأا
نم ةللد يهو
ىــلــع تللدلا

ًادوـلوـم هــنوــك
ل بآلا نـــــــــم

هـنـم ًاــقوــل.
ّنإاـف اـنــه نــم
وه عوشسي برلا
هـــــلـــــلا نـــــبا
ل رــــهواــــب
 .يـنـبـتـلاــب
ضسيدقلا ةـلاـشسر
لـهأا إا ضسلوـب

ةونبلا ب ًايلج قرافلا زي ةيمور
ةيمور) ينبتلاب يتلا كلتو رهواب
نأا فرــعــن نــحــن .(٢٣و٩٢و٥١ :٥
مـهـيدلاو رـهوـج نوـلـمــحــي ديــلاوا

نـم لإا دــــلــي ل نــئاــكــلاو ،ًـــماـــك
.هبلشص

أادبت ةثثلا ةـيـئازإلا لـيـجاـنألا
دياب :اعلا اذه  عوشسي ةيادبب

 إاءادتـباـبو اـقوــلو ىــتــم يــَلــي
.ضسُقرـَم لـيإا  ةـيـنـلـعـلا ةراـششبـلا

ةيلزأا نم أادبي انحوي يليإلا هدحو
ناـك ءدبـلا > :لوــقــي ذإا هــلــلا نــبا
ناكو هللا دنع ناك ةملكلاو ،ةملكلا
دنع ءدبلا  ناـك اذـه .هـلـلا ةـمـلـكـلا
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ناـقوـفـت ةـبو ةـفـلإا نـبلاو بآلا
نكي  ول ،(٠٢ :٥ انحوي) رششبلا مهف
ا ،رهوا  هيبأل ًايواشسم نبإلا
نبا دج نآلا> :لوقي نأا عاطتشسا
:٣١) <...هـيـف هـلـلا دـّجو ،ناـشسنإلا

تازـــيا هذـــه هـــل نـــم .(٢٣-١٣
نأا نــك ل ةثــكــلا ضصئاــشصاو
نأا فرـعـي لـكــلاو ًاـقوــل نوــكــي
قولا غو قولــــا ب ةوــهلا

ناــك نإاو .عاــشستا اــمـــّيأا ةـــعـــشساو
ل ناإا عوـــشضوـــــــــــــــم ضصا

،يلقع باعــيتشسا وأا قطنم عوشضوم
ًانك ناك ام ةوهلا مدر نإا لوقن
غ يـــهـــلإلا رــــهوا داا ــــب
ةـيرـششبــلا ةــعــيــبــطــلاــب قوــلا
نـبلا ةـمـلـكــلا تاذ  ،ةــقوــلا
ءارذعلا نم دشساب ًادولوم ديحولا
بيلشصلا ىلع همدب ًاقق ،ةرهاطلا
رـــهـــطألا قـــلاا ب ةاــــشصا

هنع رّبع ام اذه .طقاشسلا قولاو
،نـكاـمأا ةدــــع  ضسلوــب لوــشسرــلا

وـهو ةـشسيـنـكـلا هـب نـمؤوـت اـم اذـهو
ضسيدقـلا لوـقـي .اـهـئاـجر عوـشضوــم
فـــعن امـيـف> :يـقـششمدلا اـنـحوـي
هشسفن وــه حيشسا عوشسي انّبر ّنأاب
ّنأاب لوقن ،لماك ناشسنإاو لماك هلإا
مدع ادع ام بآل ام ّلك هشسفن وه هل
ام لوألا مدآل ام ّلك هل ّنأاو ،ةدلولا

هـل ّنأا كلذ ،اــهدحو ةــئــيــطا ادع
هل ّنإاف ،ةلـقاعو ًةقطان ًاشسفنو ًادشسج
تعيبطلا لباقم  - هشسفن وه وه
ّلكل ةّيعيبطلا ّضصاوا - تنثإلا

تئيششم يأا :تنثإلا تعيبطلا نم
.ةّيناشسنإاو ةّيهلإا ،تنثإا تيـعـيـبـط
يـهـلإا ،نـثإا يـعـيــبــط لــعــفو
تـيـعـيــبــط تــّيرــحو .اــشسنإاو
ًةمكحو .ةّيناشسنإاو ةّيهلإا ،ــــــتنثإا

وهـــف .تّيناشسنإاو تّيهلإا ًةفرعمو
رــــــهوا  بآلا هـــــلــــــل ٍواـــشسم
اـــو .هللا ةّيرحب لعـــفيو ءاششيو
وهف ،رهوا  ناشسنإل ٍواــشسم هنأا
ناـشسنإلاـك ةـّيرـحـب لـعــفــيو ءاــششي
ملآلاو هبئاجع بئاـجـعـلاـف .هـشسفـن
.هملآا

ِءاـشسؤور لـك عـمـجو *هــعــم
ِبعـششلا ةـبـتــَكو ةــنــهــكــلا

دــَلوــي نــيأا مــهخــتــشساو
َتيب  هل اولاقف *حيشسا

نأل .ةيدوهيلا َمدق اذكه ه
َتيب اي ِتنأاو :يبنلاب بتُك

ِتشسل اذوـــــهــــــي ُضضرأا َم
اذوهـي ِءاـشسؤور  ىرـغـُشصب
يذلا ُربدا ُجرخي ِكنم هنأل
*لـيـئارـشسإا يـبـعـشش ىــعرــي

ُضسدوه اــعد ٍذــئـــنـــيـــح
مهنم ققو ارِشس َضسوا
مث *رهظ يذلا مجنلا َنامز
:ًئاق م َتيب إا مهلشسرأا
يبشصلا نع اوثحباو اوقلطنا
ُهودجو ىـتـمو ٍقـيــقدتــب
اـنأا َيــتآا يــكــل وخأاــف
اـمـلــف *هــل َدجــشسأاو ًاــشضيأا
اذإاف اوبهذ كلا نم اوعِمشس
ُهوأار اوـناـــــك يذـلا ُمـجـنـلا

 ادقتي قِرششىتح مهُم
ِعـشضوا قوـف فـقوو ءاـج

*يـبـشصلا هـيــف ناــك يذــلا
اوـحرـف مـجـنـلا اوأار اـمــلــف
اوَتأاو ادــــج ًامـيـظـع ًاـحرـف
يبشصلا اودجوف تـــيبلا إا

اورـــخـــف ِهـــّمأا َرـــم عـــم
اوــحــتــفو هـــل نـــيدجاـــشس
اياده هل اومدــــقو مهَزونك
مـث *رـُمو ٍناـبـُلو ٍبهذ نـم
ل نأا ملا  مهيلإا يحوُأا
َضسدوه إا اوــــعــــِجرــــي
ىرخأا ٍقيرط  اوفرشصناف
   .مهدب إا

هينـعـي اـم .(٢-١ :١ انحوـي) <هـلـلا
ءادتـبا لـبــق هــنأا بيــبا لوــشسرــلا
،<قــلــطُا ءدبــلا>  يأا ،ةــنــمزألا
ينعي .ًادوجوم ناك هللا نبا ةملكلا
ةملكلا هيف ناك ام ٌنامز نُكي  هنأا
تشسيل ةيلزألا هذهو .ًادوجوم هللا نبا

نم يه لب تاقولا تافشص نم
لـيإا  .يــهــلإلا رــهوا بلــُشص
عوشسي برـلا بطاـخـي ًاـشضيأا اـنـحوـي
ميهاربإا نوكي نأا لبق> ًئاق دوهيلا
نمكت لوقلا ةوقو (٨٥ :٨) <نئاك انأا

 ا ديـــشسلا هدارأا اـــمنـــم كراـــب
ميهاربإا بو هـنـيـب قرـفـلـل حاـشضيإا
ءاـيـبـنألاو ءاـبآلا هعو ءاـبآلا يـبأا

بو نمزلا  دودا ب ،مهّلك
باتكلا أارقي نم .نامزألا لبق نئاكلا
وه <نئاكلا> مشسا نأا فرعي ضسدقا
هشسفن نع هللا هب فّرع يذلا مشسلا

ىــشسو  ا رـفــشس(٤١ :٣) جور.
ناإل مزم هللا مشساب ناإلاو
ناك ول .ضصخلل ديحولا هنبا مشساب
ا قول ٍناشسنإا در عوشسي برلا

ةايا انيطعي نأا ةردقلا هل تناك
لـهو .(٨١-٦١ :٣ انحوـي) ةـيدبألا

ضصا هللا ققحي نأا نكما نم
هتاقول نبا>ـب وأا ؟مهلثم قولخ
ا ديشس <هتبلكلا> يذلاو توكل

قول نم لهو ؟<قلُخ دق هلو هب
ب ةاـشصا قـيـق عــيــطــتــشسي
ضسيل ؟اهقلاخ هللاو ةدرمتا ةقيلا
يدافلا نكي  ول نك اذه نم ءيشش
دهششي اذكه .هيبأا بلشص نم ًادولوم
نـبلا رـشسل ضسلوـب لوـشسرـلا ضسيدقــلا
:١ يشسولوك) زألا بآلا نم دولوا

٠٢-٣١).
ةملك اولمح دقلا دهعلا ءايبنأا

بئاجع َعَنَشص نم مهنمو ،هبعششل هللا
مهنم ًادحأا نكلو ،ىتوَم ماقأا ىتح وأا

 بآلا> لوقي نأا ؤورجي  هيف انأاو>
دقف آار نم> وأا (٨٣ :٠١ انحوي)
وأا ،ًَثَم (٩ :٤١ انحوي) <بآلا ىأار
مـه .ةـهـباـششا لاوـقألا نـم اــهغ
دا هـل وـه اــمأا نوــقوــل لــشسر
ب .بآلا نم دولوا ديحولا نبلاف



لمأات ـــــــــــــــــــ
،هودّجـمـف  <دلُو حـيـشسا>

تاومـشسلا نـم ىـتأا حـيـشسا
ىلع حيشسا ،هوـلـبـقـتـشساـف
يـلـّتر .اوـعـفــتراــف ضضرألا
ةـنوـكـشسا اـهــتــّيأا ّبرــلــل
ةملكب ربـعأا يـكـلو .<اـهـّلـك
ضضرألا ناـــــشسلـــــب ،ةدحاو
حرف نكـيـل :لوـقأا ءاـمـشسلاو

 تـّلــظأا اــمو تاوــمــشسلا
ّنأل ،تّلقأا امو ّيشضرألاو
،ًاـيــشضرأا راــشص ّيواــمــشسلا
شس حـيـشسا لـّلـهـتـنـلـف ،دـّ
نـم فوـخ ،حرـفو فوـخــب
.ءاجرلا  حرفو ،ةئيطا
،لوـتـبـلا نـم دلُو حــيــشسا

اـهـتـيأا ةـفـعـلا  َنـششــِعــف
تاهمأا نحبشصت يكل ءاشسنلا
عـكرــي ل نــَم .حــيــشسمــلــل
؟ءدبلا ذنم دولوملل دجشسيو
اـنـل رـهاـظـلا دـّج ل نــَم
؟ًاخأا

،مظلا دّدبتـي ًاـشضيأا
ًاشضيأاو ،رونلا رهظي ًاشضيأاو
،مـظـلاـب رـشصم ُبـــَقاـعــُت
لـيـئارـشسإا نـتــشسي ًاــشضيأاو
بعــششلا .راــنــلا دوـــمـــعـــب
،لـها ةـمـلــظ  ضسلاا

كاردإلا َروــن ْرـــشصبـــيـــلـــف
ّلكو ،رَبَع دقـلا .مـيـظـعـلا
فرا .ًاديدج راـشص ءيــشش
،زي حورــــــلاو عــــــجاي
ةـقــيــقاو زو لــظــلا
،ققحتي قداشصيكلم .لـبـقـُت
هيبأا ةهج نم هل ّمأا ل نمو
ةـهــج نــم بأا غــب شصي
ةيعيبـطـلا ضسيـماوـنـلا .هـمأا
نأا ّيرورـشضلا نـمـف ّلـحـنـت
.يواـمـشسلا اـعـلا لـمـتـكـي
.همواقن ف رـمأاـي حـيـشسا
امك ألا ّلك ًاحرف قّفشصتل

 دلُو> هنأل ،دحاو لف
نبا انل يطـعُأاو ّيـبـشص اـنـل

،ًاـشساـفـن فرـعـت  ّمأا نـم م تيــب
بهذلابو تئاا إا ّراب اوراششأا
وـمـشس إا ناـّبـلـلاـبو كلا ةزــع إا
نوناـك٤٢ بورـــغ) <توـــهـــلا
ةراششإا بهذلا  ءابآلا ىأار .(لوألا
لـيــئارـشسإا كلــم وــه دوــلوا نأا إا

توكــلم كلم هـنأا اـمـك ،نوـكـلا ّلـكو
كلـم دوـلوا وـه نـيأا> يــتآلا هــلــلا
تيب اي تنأاو> (٢ :٢تم) <؟دوهيلا

ب ىرــــغــــشصلا تشسل م ءاـــشسؤور
ىعري رّبدم جرخي كنم نأل ،اذوهي
نابللا .(٦ :٢تم) <ليئارشسإا يبعشش
نإا ذإا ،هلإا هنأا إا ةراششإا (روخبلا يأا)
.ةفلتا تادابعلا  َ مدقُي روخبلا
إا ششيــف (روــطــعــلا يأا) ّرا اــمأا
دشسجتا برلا اهلمحتيشس يتلا ملآلا

ةداعإا لجأا نم ةحيبذ توميشس يذلاو
عم تطقشس يتلا ةروشصلا إا ناشسنإلا
اشصع امدنع ضسودرفلا  لوألا مدآا
يذـلا بيـطـلا إا ةـفاـشضإلاـب ،هـلــلا
يذ هـنـفد لـبـق هدشسج هـب نـهدـُيــشس
 .مايألا ةثثلا

ضسودوـقـيـن ضسيدقـلا لوـقـي
ضسوا حــنــم برــلا نأا يــشسوــثآلا

:بهاوـم ةـثـث مـهاــياده لــباــقــم
رّرحتلا ةمعن مهحنم بهذلا لباقمف
لـباـقـم ،كلـم هـنأل لاا ةـب نـم
هنأل نثولا ةدابع نم ررحتلا نابللا
ررحتلا را لباقمو ،يقيقا هلإلا

بيــلــشصلا ىــلــع هــتو توا نــم
ضسيدقـــلا لوـــقـــيو .هـــتـــماــــيــــقو
مدق امهم> :يتوهلا ضسويروغيرغ
نأا هنك ل هنإاف هللا إا ناشسنإلا
ناشسنإلا مدق ولو ،ءاطعلاب هللا بلغي
ٌبلاغ ًامـئاد هـلـلاـف اـهـلاـمـكـب هـتاذ
هل ةبشسنلاب ثثلا ايادهلا .<ةباب
:هلل ناشسنإلا ةمدقت لامك> إا ششت
بلقلا يه ةيحور ةيده لباقي بهذلا
لباقي نابللا ،يقنلا بهذلاك يقنلا
عوشسي ةشصب ئلتما يقنلا نهذلا
ّرا ،روـخـبـلاـك ةـعـفـترا ةـمــئادلا
ةيكذلا حيشسا ةفرعم ةحئار لباقي
رهظُيو> :لوشسرلا ضسلوـب لوـقـي اـمـك
ناكم لـك  هـتـفرـعـم ةـحـئار اـنـب

ــــــــــــــــــــــــــــــ ديعلا اياده
ديعب ماع لك نونمؤوا لفتحي

لـخاد ةـنــيزــلا لــخ نــم دــيا
ايادهـلا ءارـششو اـهـجراـخو توـيـبـلا

لوح يـلـئاـعـلا ءاـقـلـلاو اـهـلداـبـتو
نــم باــطو ذــل اــم اــهــيــف ةدئاــم
يــــــفو .تاــبورــششاو تلوـــكأاا
ىــشســــنــي ناــيــحألا نـــم ثـــكـــلا
بحاشص نوشسانتي ار وأا نونمؤوا
شسجـتـي نأا ىـشضترا يذـلا ديـعـلا نم د
هتوكلم إا انديعيو انشصخ لجأا
 .يوامشسلا

ديع ةليل ايادهلا لدابت ةيلمع نإا
دقـت ثدح نـم ةذوــخأاــم دــيا
دولوملل دوجشسلل اوتأا نيذلا ،ضسوا
ثث ،ةيدوهيلا م تيب  ديدا

نإا>: ارـُمو ًاـناـبـلو ًاـبــهذ :اــياده
اوـفرــع ا ضسراــف كوــلــم ضسوا

ىلع ًادولوـم ّيواـمـشسلا كلا اـيـلـج
عـطاـشس بكوـك نـم اوداـقـنا ضضرألا

اياده مّدقم م تيب إا اوغلبف
اوّرخو ارمو ًانابلو ًابـهذ ةـبـخـتـنـم
نع هزنا اورشصبأا مهنأل نيدجاشس
<ةراغم  ًاعوـشضوـم ًـفـط نـمزـلا
ضضعـب ششي .(دـيا ديــع بورــغ)
ششت ثـــثلا ايادهلا نأا شسرادلا
دــــحأا وـــــه دوـــــلوا اذـــــه نأا إا
ىوشس تشسيل يهو ،ةثثلا ميناقألا
دشسجتا برلا ةاي زومرو تاراششإا

ىـلـع يـتأاــن فوــشس) ضضرألا ىــلــع
نـهاـكـلا ،كوـلا كلـمـف .(اـهــحرــشش
نــع ةراــفــك هــتاذ مدقــي مــظـــعألا

انشسوفن ضصخ لجأا نم اناياطخ
.(٥٢ :٣ور)

ةشصاخ ةللد تاذ ضسوا اياده
رــكذ نــم مــغرــلا ىــلــعو ،ةزــيو
بتــكــلا  اـــيادهـــلا نـــم ديدعـــلا
اودـيــقــت ءاــبآلا نأا لإا ،ةــلوــحــنا
اهيلإا اوراششأاو ةيليإلا ضصوشصنلاب

 ةشسينـــكلا اهتركذو ،مهـمـيـلاـعـت
 نإا> :ةـيـجروـتـيـلـلا اــهــشصوـشصن

اــيادهــلا اوــلــمــح ا ألا كوــلــم
ةراغم  َتدلُو نم اي َكل كاوبك



<هلل ةـيـكذـلا حـيـشسا ةـحـئار اـنـنأل
.<(٤١ ،٢ وك٢)

ريد  ةدوجوم ضسوا اياده
 ضسوـثآا لـبـج  ضسلوـب ضسيدقــلا
ةفلتا زونكلا ب يهو ،نانويلا

ٍعروب ةظوفا ةنيـمـّثـلا رـهاواو
اـياـقـب ب ىـتـحو رــيدلا  بــك
رـــئاـــخّذـــلا  .ةديدعــــلا شسيدقــــلا

ةكيبشس٨٢ لـكـشش ىـلـع ةــظوــف
داعبأا ،ةعّونتم ٍلاكـششأاـبو ةـفرـخزـم
ّلـكو مـشس٥x٧اـهـنـم ةدحاو ّلـك
ّضصاا اـهـلـكـشش اـهـل اـهـنـم ٍةدحاو
.قيقّدلا اهلمعو ةّشصاا اهتفرخزو
ٍماجحأا ِلكـششب اـظـفـُح ّراو ناـبـّلـلا

ةّبح مجحب ةرك٠٧ اهددع ةّيورك
 .نوتيّزلا

نإا ،ضسدقـا لـبا ديـلـقـت قـفو
ةــيــبرـــشصلا اـــفـــلا دـــّم ةدلاو
نم يـــه ورام ةـيـقـتـلا ةـّيـحـيـشسا
ضسلوب ضسيّدقلا ريد إا ايادهلا تلقن

 اا لـــــبحــــتــــف دعـــــب ضسّدق
نم ورام تدعـشص .ةـيـنـيـطـنـطـشسقـلا
ةدــّيــشسلا ّنــكــلو ،رــيّدلا إا أاـــفرا
،ةعيبّطـلا قوـفـت ةـقـيرـطـب ،ءارذـعـلا
،ريّدلا نم بقت ل يكل ،اهتقاعأا

.ضسّدقـــــا لـبا ةـمرـح كهـتـنــتو
ل ،ّيـشسوـثآلا ديـلـقـّتـلا بشسحـب هــّنأل
لـبا لوـخد ءاـشسـّنــلا عــيــطــتــشست
شسلا وراـــم تعاــــطأا .ضسّدقا ةدـــّيـــّ
نابهّرـلـل اـيادهـلا تطـعأاو ،ءارذـعـلا
،اـًبـيـلـشص اوـبـشصن نــيذــّلا عروــلا

كلذ  ءارذـعـلا روــهــظ ةــمــعــك
ىّتح كانه اًظوف لاز ام ،ناكا
.<ةكلا بيلشص> ىعدُيو ،اذه انموي
ّيكلا عيقوّتلاب ريّدلا ظفتحي امك
نـمــشض اــيادهــلا مــيــلــشست خ عــم

ةيئافشش بئاجع كانهو .هتاطوط
دوعت ةريرّششلا حاورأل درطو ةثك
 ةــنّودم يــهو اــيدهــلا هذــه إا
اهـئردل ةـفاـشضإلاـب ،رـيّدلا تـجـشس
اـهذاـقـنإاو قـئاراو فــشصاوــعــلــل

نـــم كأا  رــــيّدلا ناــــبــــهرــــل

هّنأل .<هقتاع ىلع هتشسائر
عـفـترـيو بيـلـشصلا لـمـحـي
لوشسر همشسا ىعدُيو ،هيلع
فته ام اذإاو .ميظعلا يأارلا
قيرط اوّدعأا> :ًئاق انحوي
 يداـنأاـشس اـنأاـف <برــلا
:مويـلا اذـه اـع ىروـلا

شسجـــتا غ شسجــتــي دـــّ دــّ
،ضضرألاب دحـّتـي ةـمـلـكـلاو
غو رـظـنـُي روـظــنا غ
ل نَمو ،ضسَمُي ضسوملا
هـلـلا ُنـباو ،ئدتـبـي هـل ءدب
عوشسي ،ناشسنإلا َنبا شصي
موـيـلاو ضسمأا وـه حـيــشسا

،لاـــيــــجألا لــــيــــج إاو
رخشسيلو دوهيلا كّكـششتـيـلـف
رذـهـيــلو ،نوــيــناــنوــيــلا
نأا اوؤواـشش اـم ةـقــطارــهــلا
هوأار اونوكي  اذإاو .اورذهي

ّدب ف .ءامشسلا إا ًادعاشص
نـيديـل ًلزاـن هورـي نأا نـم
ةـعاـشسلا كلــتو .اــعــلا
مويلا اّمأا .اهيف َبير ل ةيتآا

.ّيهلإلا دياب لفـتـحـنـف
،ًامئادو ًبق ناك حيشسا

نـم زألا نـئاــكــلا وــهو
هـل وــهو ،زألا نــئاــكــلا
لبقو ،ببشس ّلك قوف ،دا

دجوـت ل هـّنأل ةـمــلــك ّلــك
ةملكلا ىـلـع وـمـشست ةـمـلـك
دّشس انلجأا نمو .ةيقيقا

 اــنــل َبهــيــل دعــب اـــم
يذــلا ،ديــعــشسلا دوــجوـــلا
ببــشسب هــنـــع اـــندعـــتـــبا
.ةئيطا

،لافتحلا ىنعم وه اذه
هـلـلا ءي دـّيـعـن اذــهــلو
إا نحن َدوعن يـكـل اـنـيـلإا
دقلا ناشسنإلا علخنل .هللا

.ديدا ضسبلنو

يتوهلا سسويروغيرغ سسيدقلا

.ةثداح
نوكن نأا دّشسجتا هلإلا برلا انلهأا

 نحن اهمّدقن يتلا ةنيمثلا ةيدهلا
نـم كلذو ،دشساــب هــتدلو ىرــكذ

،ةيهـلإلا اـياـشصوـلـل اـنـظـفـح لـخ
.ةيهلإلا لئاشضفلاب انـشسفـنأا نـّيزـم
مويلا هـحرـطـن يذـلا لاؤوـشسلا ىـقـبـي
مدقنشس اذام ًاـعـيـمـج اـنـشسفـنأا ىـلـع
لهو اياده نم ديدا دولوملل مويلا

بورغ  ّرن امك ؟هب قيلت يه
اهيأا كل مدقـن اذاـم> :لـئاـق ديـعـلا
ضضرألا ىـلـع ترـهـظ كـنأل حـيـشسا

نـم درـف ّلـكـف .اــنــلــجأل ناــشسنإاــك
كل مّدقي اهَتـعدبأا يـتـلا تاـقوـلا
حيبــشستلاةكئاـــف .ًارـــكــــشش
ضسواو بكوـــكـــلا تاواـــمـــشسلاو
ضضرألاو بجعتلا ةاـعرـلاو ،اـيادهـلا
نـحـن اـمأاو دوذا رـفـقـلاو ةراــغا

لبق يذلا هلإلا اهيأا ايف ،ًلوتب ًامأاف
.<انمحرا روهدلا

برلا ةناتخىركذ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برلا ةناتخ ىركذ ةـبـشساـن
راـــكذـتو دشساــب حــيــشسا عوــشسي
شسيدقـــلا  لـــيـــلا اـــنــــيــــبأا
ةـنـشسلا ضسأارو بـكـلا ضسوـيـلـيـشساــب
ةــيــششرــبألا يــعار ةداــيـــشس ضسأاي
رحـشسلا ةـمدخ ضساـيـلا تيـلوـبوا

يـهــــلإلا ضسادقـــلاو ةـعـشساـتـلا دنــع
دحألا حاـــــبشص نـــــم ةرششاعلا دنع
٧١٠٢ اــثــلا نوــناـــك١
.ضسوـيـجرواـج ضسيدقـلا ةـيـئاردتاـك
رهظ دعب ئنها هتدايشس لبقتشسي
ةعاشسلا نم اثلا نوناك١ دحألا
ةـنـماـثـلا ةـعاـشسلا ىـتـح ةـشسداــشسلا

.ًءاشسم

ةر-صشن-لا ى-ل--ع ع--طإلاناكملاب
:تننإلا ةحفصص ىلع اًيعوبصسأا
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