
ةلاشسرلا ــــــــــــــــــ
(٠2-21 :٦ سسوثنروك1)

ٌحابم ٍءيسش لك ُةوخإا اي
 لــك سسيــل نــكــلو ٍءيـسش

 ٌحابُم ٍءيسش لك *قِفاوي
*ٌءيسش يلع ُطلسستي ل نكلو
ِفوــجــلـــل َةـــمـــعـــطألا نإا

ُديبُيسسو ِةـمـعـطأـل َفواو
ُدسسا اـمأا .كلـتو اذـه ُهـلــلا

برلاو برلل لب ىنِزلل سسيلف
برلا َماقأا دق ُهللاو *دسسجلل
ًاـسضيأا نـحـن اـنـُمــيــقــُيــسسو
نأا نوـمـَلـعـت اـَمأا *هـِتوــقــب
ُءاـــسضعأا يـــه مـــكَداـــسسجأا
َءاــسضعأا ُذــخآاــفأا .حــيـــسسا
َءاـسضعأا اـهـُلـعـجأاو ِحـيـسسا
نوملعت اَمأا *ىسشاح .ٍةيناز
ُسصي ٍةينازب نقا نَم نأا

دق هنأل .ًادحاو ًادسسج اهعم
ًادسسج امهِك ِناسصي َليق
ُنِقـــي يذـــلا اـــمأا *ًادحاو
ًاحور هعـم ُنوـكـيـف برـلاـب
.ىـنزـلا نـم اوـبُرـهأا *ًادحاو
اهُلـعـفـي ٍةـئـيـطـخ لـك نإاـف
ِجراـــخ  يـــه ُناــــسسنإلا
هــنإاـــف ازـــلا اـــمأا .دسسا

رطاششلا نبإلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
رطاسشلا نبإلا لَثَم عم مويلا عباتن

ةلحرل ةئيـهـتـلا (23-11 :51 وـل)
عوـسضوـم لاز اـمو ،رـيـبـكـلا موـسصلا
لَثَم يـف هاـنـمـلـعـت يذـلا عـسضاوـتـلا
،يسضاملا عوبسسألا راسشعلاو يسسيرفلا

سساـسسأا وـه عـسضاوـتـلاـف .ًاـنـمـيــهــم
،اياطخـلاـب رـغـسصألا نـبإلا فارـتـعا

وـه عـسضاوــتــلاو
لوـــبـــق سساـــسسأا
رـــبـــكألا نــــبإلا

ئطاـخـلا هـيـخأل
اـمدنـع .بئاـتــلا
ءاـيرـبـكـلا أـمــي
ناـــسسنإلا سسفـــن
ةيؤور نع هعنـمـي

،هاـــــــــــياــطــخ
بعسصت يلاتلابو
ىــــلإا هــــتدوــــع
ءاــيرــبــكـــلا .ةـــيوـــبألا ناـــسضحألا

نأا اـنـسضفر ببـسس اـمـه ةــيــناــنألاو
ةـيوـبألا ناــسضحألا دحأا اــنــكراــسشي
.انسضعب اياطخ نارفغ مدعو

كانه انم دحاو لك لخاد يف
نــبإلا) رــطاــسشلا نــبإلا نــم ءيـــسش
.رـبـكألا نـبإلا نـم ءيـسشو (رـغـسصألا
يوغي ،هلـمـع يـف لـهذـم ناـطـيـسشلا
روسصيف ةئيطخلا هل لّمجيو ناسسنإلا
نع دعتبا نإا لهسسأاو لمجأا هتايح هل
ةيقخألاو ةيـعاـمـتـجإلا طـباوـسضلا

ودبتو ةعاّدخ ةئيطخلا .ةـيـناـمـيإلاو
نأاب روعسشلا انيطعـت اـهـنأل ةـلـيـمـج
نأا ىلإا ىعسسنف ،انتايحل ىنعم كانه

ةطلسس نع ،ةيوبألا ةطلسسلا نع جرخن
انسسفنأا دايسسأا نوكن نأا ديرن اننأل ،هللا

نــيــناوــقــلا سضعــبــل ًاديــبــع سسيـــلو
لاح تناك هذه .<ةيلابلا> اياسصولاو
ةيحلا امهل تلّمج امدنع ءاوحو مدآا
امهتوغأاف هللا ةطلسس نع ًاديعب ةايحلا

كت) نْيَهلإا ناريسصي فوسس امهنأا اّنظو
ًادـج هـلـلا روـسصي ناـطـيـسشلا .(5 :3
بسسحنف ،اياسصولا يف اننجسسي ،ًاطلسستم

ىرـسسأا اـنـسسفــنأا
اذــــل ،هـــــلــــــلا
ىــــلإا ىـــعـــسسن
رّرــــحــــتــــن نأا

مـــلــسســتــسســنــف
وأا اـناـياـطـخــل
ةبغر انـتاوـهـسش
يــــــــف اــــنــــم
نوـــــكــــــــي نأا

اـــنرـــــيـــسصـــم
نحن انيديأا يف

نـكـل .ناــسسنإا يأا وأا هــلــلا يدي يــف ل
ناك يذلا بونرخلا لثم يه ةئيطخلا
.هنم لكأاي نأا يـهـتـسشي رـطاـسشلا نـبإلا
هنكل ،مفلا يف قاذملا ولح بونرخلا
يف ريسصي امدنع مقلعلاك ًارم حبسصي
سسحن ام ناعرـسس ةـئـيـطـخـلا .ةدعـمـلا
لب رظتنن ام لك انطعت ملو ةرم اهنأاب
نأا لدبو .سسأاي ىلإا  اهتوح تلّوحت
ًاديـبـع حـبـسصن اـنـسسفـنأا داـيـسسأا نوـكـن
هللا انلدبتسسا دقو انتاذلمو انتاوهسشل
نأا ىوهي يذلا ريرسشلاب ،انتايح يف
لاح هذه تسسيلأا .ةيرزم انتايح لعجي
ةطلسسلا نع جرخ يذلا رطاسشلا نبإلا
ريرسشلا عم فـلـح يـف لـخدو ةـيوـبألا

7102 /7 ددعلا
طابشش21  دحألا
رطاششلا نبإلا دحأا

شسيدقلا  ليلا انيبأا راكذت
يكاطنألا سسويتم

لوألا نحللا
لوألا رَحَشسلا ليإا



انم دحاو لك يف نا هعأا انلق
نبإلاف .ربكألا نبإلا نم ًائيسش ًاسضيأا
مل .ةئيطخ ب هنأاكو فّرسصت ربكألا
يذلا ئـطاـخـلا هاـخأا لـبـقـي نأا أاـسشي
امك ًامامت ًاناّيد هسسفن بّسصنو ،بات
دحألا لـيـجـنإا يـف يـسسيرـفـلا لــعــف
عفادي نأا ديري هب اننأاكو .يسضاملا

امم رثكأا هيبأا ثرإاو هيبأا قوقح نع
رـبـكألا نـبإلا ةـئـيـطـخ .بألا بغرـي
،رغـسصألا نـبإلا ةـئـيـطـخ نـم مـظـعأا

ةمحر رطسش هنا ربكألا نبإلا ةئيطخ
هـنـبا ُبألا مـحرـي نأا أاـسشي مـل ،هـيــبأا
باتكلا انمّلعي امك لعفي ملو .بئاتلا
ًاسضيأا مكابأا نا امك ءامحر اونوك>
نم رـيـثـك يـف .(٦3 :٦ ول) <مـيـحر
لو ربكألا نبإلاك فّرسصتن نايحألا
ةأاطـخ اـنـنا ىـسسنـنو اـنرـيـغ مـحرـن
 .انبر ةمحر ىلإا جاتحنو

وأا ةريبك ةئيطخ كانه تسسيل
.برلا ينيع مامأا ةرـيـغـسص ةـئـيـطـخ

ةئيطخلا لـب ل ةـئـيـطـخ ةـئـيـطـخـلا
نـم هـنا يـعّدي نـَم دنـع ةرـيــغــسصلا

يــف رــيــسسي هــناو برــلا ةــعاــمـــج
.برلا ينيع يف مظعأا يه ةماقتسسإلا

لوقي .ةئيطخ ب هنإا دحأا لقي لو
سسيل هنإا انلق نإا> انحوي يليجنإلا
قحلا سسيلو انسسفنأا لسضُن ةئيطخ انل
وهف اناياطـخـب اـنـفرـتـعا نإا .اـنـيـف
اناياطخ رفغـي ىـتـح لداـعو نـيـمأا

مل اننإا انلق نإا .مثإا لك نم انرّهطيو
تسسيل هتملكو ًابذاك هلعجن ئطخن
ةبحمـلا .(٠1-8 :1 وـي1) <انيـف
ب انم نَمو .اياطخلا نم امج رتسست

 ؟ةئيطخ
سسانلا مكاحي نأا هللا دارأا ول

ِتآا مـل> .دسسجــت ناــــك اــمــل طـــقــف
.(74 :21 وي) <سصلخأل لــب نيدأل
نآلا تــقوـلا .سصـّلـخـيـل دسسجـت هـلـلا
تقولا ،انسضعب ةفكانمل ًاتقو سسيل
دحاو لـــــك لمعـيــــلـف ،ةـبـحـم تقو
رـبدي هـلـلاو هــسسفــن سصــخ ىــلــع
.انتايح

مأا *ِهدسسج إا ُءىــطـــخـــُي
ّنأا َنوـــمـــلـــعـــت مـــُتـــسسلأا
ِحورلا ُلكيه يه مكداسسجأا
يذـلا مـكـيـف يذـلا ِسسدقـلا
متسسل مكنأاو هللا نم ُهومتلِن
دق مــكـــنأل *مـــكـــسسفـــنأل
َهللا اودّجمف ٍنمثب متيرُتسشا

 و مــــــــكِداــــــــسسجأا
 .هلل يه يتلا مكِحاورأا

ليإلا ـــــــــــــــــــ
(23-11 :51 اقول)

:لَثَا اذه برلا لاق
*ناـنــبإا هــل ناــك ٌناــسسنإا

اي ِهيبأل امهُرـغـسصأا لاـقـف
يذلا َبيسصنلا ينِطعأا ِتبأا
َمَسسَقف .لاا نم ينسصُخي
دعبو *ُهَتـسشيـعـم اـمـهـنـيـب
ُنبإلا َعَمج ٍةثك ِغ ٍمايأا
هــل ٍءيــسش لـــك ُرـــغـــسصألا

َرذبو ٍديعب ٍدلب إا َرفاسسو
 ًاـسشئاـع كاـنــه ُهــَلاــم
لك َقـفـْنأا اـمـلـف *ةـعا
كلذ  تــَثدح هــل ٍءيـــسش
ذخأاف ٌةديدسش ٌةعا ِدلبلا

 ىوسضناو بهذف *ِزَوَعلا
ِدلبلا كلذ ِلهأا نم ٍدحاو إا

ىعري هِلوقح إا ُهَلسسرأاف
نأا يهتسشي ناكو *َريزانخ
ا نـم هـنـطــب أبوـنر

هُلكأات ُريزانا ِتناك يذلا
إا عجرف *ٌدحأا ِهِطعُي ملف
نم يـبأل مـك لاـقو هـِسسفـن
سضـْفـَي َءارـَجُأا ُزبا مهنع ُلـُ

ناك هنا ةجردل ًايرزم هعسضو راسصف
يذلا بونرخلا نم لكأاي نأا يهتسشي
.ريزانخلا هلكأات تناك

،ةكرحتا لامرلا لثم ةئيطا
لفـسسأا إا كدسشت اـهـيـف َتلـخد ىـتـم
دي لإا اهنم كبحسست نلو كأاو كأا
سسانلا عـيـمـج نأا> ءاـسشي يذـلا هـلـلا
<نولبقي قا ةفرعم إاو نوسصلخي
هللا دي كبحسست يكلو .(4 :2 ميت1)
اذهو هعم نواعتت نأا لبقت نأا بجي
إا ةدوعلاب مجُي ًاعسضاوت بلطتي
يتلا ةيرزا ةلااب رارقإلاو تاذلا

ةدوعلاب رارقلا امهيلي ،اهيلإا َتلسصو
مــهألاو ،نــمآلا يوــبألا تيــبــلا إا
ًاـنـلـع فاعإلاـب رارــقــلا ذــيــفــنــت
هللا ّنأل فاخن ل اهدنع .انأاطخب
انرظتنـي لـب ل ،اـنـلـبـقـي نأا دعـتـسسم
ةلاا إا انديعيل هيلإا دوعن ىتح

انرسصو اندّمعت موي اهيلع انك يتلا
ةديدج ءاسضيب ةّلح انسسبـلـُي .ءاـيـقـنأا
،(سضيبألا ةـيدوـمـعا سساـبـل لـثـم)
دهــــعــلا مــتاــخ اــندي  عــــــسضيو
انسسبلُيو ،(نوريملا متخ لثم) ديدجلا

برلا بورد يف كلسسنل ًاديدج ًءاذح
،(ةيدومعملا يـف رـيـسصي اـمـك) طـقـف
لكأان>ــف ةميلولا ىسسنـن نـل ًاـعـبـطو
 .<حرفنو

نبإلاك طـقـسسي اـنـم دحاو لـك
يعَيو ًايكذ نوكي نأا مهملا .رطاسشلا

نـع دعـتـبا هـنا ةـنـيـعـم ةـظـحـل يــف
نأا مهملا .ةايحلا ىلإا دوعيف ميعنلا
لعفلاب ناك ًةايح هّنظ ام نا يعي
فرتعيو ُتأاطـخأا لوـقـيـف ،هـل ًاـتوـم
مهملا .داّوج ميرك برلاو هاياطخب
<قراـسسلا> يـتأاـي نأا لـبـق دوــعــي نأا

توملا يف ىـقـبـيـف هـحور سضبـقـيو
،ًادج لاتحمو يكذ ناطيسشلا .يلزألا

ديج رمأا ةــــبوتلا نأا كل رهظُي وهف
كل لوـــقـي ًاـمـئاد هـنـكـل هـنـم دب لو
مـل اذإا لــعــفــت اذاــم .<بوــتــت ًادغ>
تاوــف لـبـق بتـنـل ؟ًادغ ظــقــيــتــسست
.ناوألا



موـقأا *ًاـعوـج ُكـِلــهأا اــنأاو
هل ُلوقأاو يبأا إا يسضمأاو
إا ُتأاـــطــــخأا دق ِتبأا اــــي
ُتسسلو .كماـــمأاو ِءاـــمـــسسلا

كل ىعدُأا نأا ُدعب اقحتسسم
ِدحأاـك يـنــلــعــجاــف ًاــنــبا
إا ءاـجو ماـقــف *كئارــجُأا
ُغ ُدعـب وـه اـمـيـفو .ِهـيـبأا
ِهيلع َننحتف هوبأا ُهآار ٍديعب
ىلع هِسسفنب ىقلأاو عرسسأاو
ُنبإلا هل لاقف *هلبقو ِهقنع
إا ُتأاـــطــــخأا دق ِتبأا اــــي
ُتسسلو كماـــمأاو ِءاـــمــــسسلا

كل ىعدأا نأا ُدعب اقِحتسسم
ِهديـبـعـل ُبألا لاـقـف *ًاـنـبا

هوسسِبلأاو وألا ةلُا اوتاه
ِهدي  ًاـمـَتاـخ اوـلــعــجاو
اوـتْأاو *ِهـيـَلـجر  ًءاذــحو
هوحبذاو ِنمسسا ِلْجـِعـلاـب
ينبا نأل *حَرـفـنو لـُكأاـنـف
ناكو سشاعف ًاتيم ناك اذه
اوــقــِفــطــف .دجُوــف ًلاـــسض
ُكألا هُنبا ناكو *نوحرفي

 املف .لقَبُرقو ىتأا ا
َتاوـسصأا َعـمـسس ِتيـبــلا نــم
دحأا اعدف *ِسصقرلاو ِءانغلا
*اذه اـم ُهـلأاـسسو ِناـمـلـِغـلا

َحبذف كوخأا َمِدق دق ُهل لاقف
هنأل َنمسسا َلـجـعـلا كوـبأا
و َبسضغـف *ًااـسس ُهـَيـقـل
ُهوبأا َجرخف .َلخدي نأا ْدِرُي
َباجأاف *هيلإا ُلسسوتي َقِفطو
َنــِم  مــك ِهــيــبأل َلاــقو
كل دَعَتأا و َكُمِدْخأا ِنسسلا

لـجأا نـــــــم هـلـل اـًيـموــي اــهــمّدقــي
ةـيـلـعاـفـلاو ةوـقـلا هذـه ّلـك ،هدلوأا

لـــقعي فيك ،مهاياطخ ةرفغم ىلع
ديـفـت نأا نـكـمـي اــمــب ّكسشن نأا اــنــل
ثيـح ،تاوـمألا ةـيـهـلإلا ةـحـيــبذــلا
كوفسسملا همدو حيسسملا دسسج انيدل
:عباتيو ،<هّلك ملاعلا نارّهطي ناذللا
عـــــم بعــسشلا ّلــك فــقــي اــمدنــع>
ٍةعـــفـترـم ٍةـعراـسض ٍداـيأاـب ةـنـهـكـلا
ةيهلإلا ةحيبذلا نيمـّمـتـم ةـسصلاـب
هللا فطع ّردتسسن ل فيك ،ةبيهرلا

؟مهلجأا نم انبلط نإا نيدقارلا ىلع
نأا انـــــيـلـع ،هـلـلا ةـمـحرـب نـيـقـثاو
نأاو مـهـلـجأا نـم لـهـتــبــنو بلــطــن
نيفرتـعـمـلاو ءادهـسشلا عـم مـهرـكذـن
.<ةنهكلاو

نم اًريثك سسدقملا باتكلا يف دجن
تاوملا ركذ ىلا ةرسشابملا تاراسشلا

نـع تاـعرـبـت ءاـطـعإاو ةـسصلا يـف
دهعـلا يـف ةداـعـلا ترـج .مـهـسسوـفـن
نـع زـبـخــلا رــسسك مــتــي نا مــيدقــلا
ءارـقـفـلا ىـلـع هــعــيزوــتو تاوــملا
سضرــفو (7 :٦1رإا ؛41 :٦2ثت)
ءاـبرـقلا ةاـفو ةـبـسساـنـمــب موــسصلا
.(21 :1مسص2 ؛31 :13مسص1)
ركذ ةداع ّنأاب ةاسضقلا رفسس انربخي
:11سضق) ةرـسشتـنـم تناــك تاوــملا

ةرـفـغــم بلــط وــه كلذ فدهو (٠4
ةداع ىلع ًيلد دجن امك .مهاياطخ

رفسس يف تاوملا سسوفن نع عّربتلا
مل هنأل برلا نم وه كرابم> :ثوعار
ءاــيــحألا عــم فورــعــمــلا كرـــتـــي
.(٠2 :2 ار) <ىتوملاو
رئاسسب يحيسسملا ناسسنإلا ةلسص ّنإا
اًدبأا عــــطـقـنـت ل ةـسسيـنـكـلا ءاــسضعأا

امأا تومي دسسجلاف ،هداقر دعب ىتح
عـيـمـج ّنإا .ةدلاـخ ىـقـبــتــف حورــلا
اًدحاو اًدسسج نونّوكـي نـيـيـحـيـسسمـلا

رـيـبـعـتـلاو ،حـيـسسمـلا ةـسسيـنـك وــهو
وـه طاـبـترلا اذـه نـع يرــهاــظــلا

لجأل ءايحلا ةسسينكلا ءاسضعا ةسص
.نيدقارلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ لجأا نم ةشصلا
نيدقارلا ـــــــــــــــــــــ

يف ماـــقُي نأا ةـسسيـنـكـلا تبـّتر
يأا ةنونيدلا دحأا قبسسي يذلا تبسسلا
اـًيوـنـسس اًراـكذـت ،مـحـلـلا عـفرـم دحأا
مدآا نمز نم ّبرلاب نيدقارلا عيمجل
اذـه مـيـقـن نـحـن .اذـه اـنـموــي ىــلإا
ءابآا عم تاوـلـسصلا عـفرـنو راـكذـتـلا
مهب نيلّثمـتـم نـيـسسيّدقـلا ةـسسيـنـكـلا

ةيحورلا مهتاربخ نـم نـيـعـفـتـنـمو
ةيمهأا اوربتخا نيذلا مه ،مهتاولسصو
نأا اوبغرو نيدقارلا لجأا نم ةسصلا
.اهيف كرتسشن

نأا ديري>و ناسسنا لك بحي هللا
:2 ميت1) <نوسصلخي سسانلا عيمج
نـم فرـعـن ل كلذ عـم اــنــنــكــل (4
نمل> تسسيل ةمـحرـلا نأل سصلـخـيـسس
يذلا هللا لب ،ىعسسي نمل لو ءاسشي
نأا ًاذإا يـغـبـنـي (٦1 :9 ور) <مـحرـي
هللا ىلا داهتجابو ناميإاب عّرسضتن
نأا بجـي .نـيدقارـلا اـنـتوــخا لــجل
سضيأا مـهـنأا اـمـك مـهـلـجأل يــّلــسصن اـً
يتأات ةسصلا هذه .انلجأل نوّلسصي
ءايحألا نم لكل ةيزعتلاو ةدئافلاب
ءايحألا ىلع ففخت اهنإا .نيدقارلاو
رورم دعب ىتحو .ءابرقألا نادقف ملأا
نم عفـترـت اـنـتـسص لازـت ل تقوـلا
.مهل انبح ىلـع لـيـلد يـهو مـهـلـجأا
ىتوملا لجأا نم يّلسصن نأا اننكمي

ةحيبذ يف مهركذ لخ نم ًةسصاخ
وــه سسادقــلا نأل ؛يــهــللا سسادقــلا

ةـكرـسشلا ةــمــقو تاوــلــسصلا ماــتــخ
نوّلسصي دوهيلا ناك نإاف .ةيحيسسملا

اياطخو مهاياطخ نارفغ لجأا نم
مـكـف ،تاـناوـيــحــلا مدب مــهــتاوــمأا
.حيسسملا مدب نويحيـسسمـلا يرـحـلاـب
مفلا يبـهذـلا اـنـحوـي سسيدقـلا دّدسشي
تاومألا اهينجي يتلا ةدئافلا ىلع
:لوقيو ةيهلإلا ةحيبذلا نم ًةسصاخ
ناك يتلا ،قحسسإا ةحيبذل تناك اذإا>



.تاومألاو ءايحألا مسضت ةسسينكلا
هنا ٌنقيتم> هنا سسلوب لوسسرلا بتكي
ةرسضاح رومأا لو ...ةايح لو توم ل
ردقت ىرخأا ةقيلخ لو ...لبقتسسم لو
يف يتلا هللا ةبحم نع انلسصفت نأا
اذـل .(93 :8 ور) <عوـسسي حـيـسسمــلا

يّلسصن امك نيدقارلل يـّلـسصن اـنـنإاـف
نإا .سضعبلا انسضعبـل ءاـيـحألا نـحـن
نحن انبولق يّزعت نيدقارلل ةسصلا
بولق جلثت> ًاسضيأا اهنا لإا ،ءايحألا
انحوي سسيدقلا لوقي امك <نيدقارلا
ونح كّرحت نأا دب لو ،مفلا يبهذلا
سسيدقـلا لوـقـي اـمـك مـهوـحـن هـلــلا
.ريبكلا سسويليسساب

ةيؤور اهل ةيسسكذوثرألا ةسسينكلا
.نـفدلاو توـمـلا لوـح ًادج ةـخــسسار

تاملكب أادبـت نـفدلا ةـمدخ تاوـلـسص
بجي .<بر اي تنأا كرابم> :ديجمتلا
هذــه هـــلـــمـــحـــت نزو يأا كردن نأا
نم مغرلاب لاـقـت اـهـنأل ،تاـمـلـكـلا
مغرلاب ،ةعجافلا نم مغرلاب ،توملا

ةـسسيـنـكـلا رـيــسشت .ةاــناــعــمــلا نــم
ىـلا اـهـتاوـلـسص يـف ةـيــسسكذوــثرلا
نـمؤوـت اــهــنأل ،<داــقر> ـك توــمــلا
،توـمـلا دعـب ّيـسصخـسشلا دوـجوــلاــب
نــيدقارـلا عـيــمــجــل وــجرــت يــهو
امدنـع تاوـملا نـيـب نـم ةـماـيـقـلا
.<ءاسسم هورـعي ل يذلا> راهنلا غزبي
ةيهلإا ةحيبذ لك يف مهركذت اميفو
:مهمحري نأا بآلا هللا ىلا عّرسضتت
.<ههجو ُرون دقتفُي ثيح>

ةبحـم لـعـف يـه اـنـتـسص نإا
نوكت ام ردقب ،ليـمـجـلاـب ناـفرـعو

ءيسشل ةيرارمتسسإاو ةلـمـكـت اـنـتاـيـح
هللا لأاسسن ل نحن .لِقتنملا هب ماق
اننأا نظن لو ،لداع ريغ نوكي نأا
لو ،هنم ةبحـم رـثـكأاو ًاـفـطـع رـثـكأا
امم ةمحر رثكأا نوكي نأا هلأاسسن نحن
مّدقُن نحـن لـب ،لـعـفـلاـب هـيـلـع وـه
ٍقدسصب انّبحأا لقتنملا ّنأا ىلع لئلد

ينِطعُت  تنأاو طق ًةيسصو
عــم َحرـــفأل ًاـــيدـــَج طـــق
كُنبا َءاج او *يئاقدسصأا

عم كَتسشيعم َلكأا يذلا اذه
َلـجـِعـلا هـل َتحـبذ اوزـلا
ينبا اي ُهل لاقف *نمسسا
لكو ٍح ّلك  يعم تنأا

نكلو *كل وهف  وه ام
رَسسُنو َحرفن نأا يغبني ناك
ًاتـيـم ناـك اذـه كاـخأا نأل
.دجُوف لاسض ناكو َسشاعف

لمأات
ـــــــــــــــــــ

ةقيقا  ةايا هذه
،ةبوتلل ةسسّرـكـم يـه اـمـّنإا
نم ،كلذل ...بيحنلاو حونلل
،بوتي نأا ءرملل يرورسضلا

موــي وأا دحاو موـــيـــل ل
هتاـيـح لاوـط لـب ،بسسحـف
َتـــــفــقا لـــه ...ًاـــسضــيأا

ةسسينكلا لخدا ًاذإا ؟ةئيطخ
انهف .كتـئـيـطـخ نـع ْبـُتو
،يسضاقلا ل بيبطلا دجوي
ءرا عــسضخـــي ل اـــنـــهو
ىـلـع لـسصحـي لـب ىوــعدل

ًاذإا قّبطنلف .اياطا نارفغ
ةبوـتـلا بط اـنـسسفـنأا ىـلـع
هللا نم لبقَنْلو ،ّيسصا
ذإا .انـيـفـسشت يـتـلا ةـبوـتـلا
اهنوبّرقي نـم نـحـن اـنـسسل
اـنـحـن نـَم وــه لــب ،هــل
 .اهايإا

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

نأا يّلسصن نحنو ،ّبحن نأا انمّلعو
نأاو ،نابسسحلا يف لئلدلا هذه ذخؤوت
كلذ ىلع ةرفوـب هـلـلا تاـكرـب لـحـت
يـف رـيـثـكـلا ىـنــع يذــلا سصخــسشلا

.انتايح
لعف يه نيدقارلا لجا نم ةسصلا

اـنـقوـسش مـهــّثــبــن اــهــيــف ةــّبــحــم
مـهـل نـيـبـلاـط برـلا مـهـعدوـتــسسنو
سسلاو ةـمـحرـلا سسودرـــفـلا يـف ىـنـكـُ

نـحـن اـنرـّكذـُت يـهو .ءاـجرـلا ىـلـع
رهدلا اذه يف سشيعن انلز ام نيذلا
هفرعي تقو يف مـهـب قـحـلـنـسس اـنـّنأا
.ّبرلا ةاقمل أاّيهتنو ّدعتسسنف ،هللا

ل ذإا ةريـطـخو ةـبـعـسص هـتـهـجاوـمو
،انمظعأا ىّتح ،انّلك .توملا دعب ةبوت
مَدسصُيف ،هّبر هــجاوي موي فجتريسس
فسشكنتف ،هراونأا حـيـسسمـلا قرـسشـُي ذإا

لو اياطخلاب ًةئيلم ًةهفات انتايح
ّبرلا انّجـــنيل .اـًنـسسح اـًباوـج كلـمـن
،ةــعاـسسلا كلــت يــف مــحارــمــلا وــبأا

ل ْذإا ،ملاعلا ةدّيسس هّمأا انب عَفْسشتلو
سصـُنـلـف .ّيـح هـماـمأا ىــّكزــتــي اًذإا لـَ
ةقثب لب عّجفتو سسأايب ل نيدقارلل
اـًيّزـعـم ّبرـلا مـهـمـحرـيـف ،ناـمـيإاو
قباـسسلا اـنءاـّبـحأا اـًمـحارو اـنـبوـلـق
.مهداقر

تاومألا تبشس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دحأا قـبـسسي يذـلا تبـسسلا يـف
ميــقن (محلـلا عـفرـم دحأا) ةـنوـنـيدلا

تاومألا عـــيمجل ًاراكذت ةسسينكلا يف
ءاـجر ىـلـع برـلا يـف اودقر نـيذــلا
هذه يف .ةــيدبألا ةايحلاو ةمايـــقلا
يهلإلا سسادقلا ةمدخ ماقُت ةبسسانملا

.ةيسشربألا سسئانك ّلك يف

ةرششنلا ىلع عطإلاناكملاب
:تننإلا ةحفشص ىلع اًيعوبشسأا
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